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Ändringsförslag 3

Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med bestämmelser som kommer 
att antas av kommissionen, skall det dock 
vara möjligt beträffande livsmedel för 
normal konsumtion som är lämpat för 
dietändamål, att ange sådan lämplighet.

I enlighet med bestämmelser som kommer 
att antas av kommissionen, skall det dock 
vara möjligt beträffande jordbruks- och 
livsmedelsprodukter för normal 
konsumtion som naturligt är lämpade för 
dietändamål, att ange sådan lämplighet.

Or. it

Motivering

I de senaste förordningarna på livsmedelsområdet (1924/2006 och 1925/2006) används ordet 
”naturligt” för att beteckna livsmedel som i sitt naturliga tillstånd har särskilda egenskaper 
oberoende av den efterföljande bearbetningen och förädlingen. Det är logiskt att samma 
strategi tillämpas på detta direktivförslag. Förutom att främja produkter som har särskilda 
inneboende egenskaper kan denna strategi även främja vetenskaplig forskning och innovation 
”på fältet” när det gäller olika egenskaper som är av intresse för jordbruks- och 
livsmedelsprodukter.

Ändringsförslag 4
Miroslav Ouzký

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att göra det möjligt att på marknaden 
snabbt släppa ut specialdestinerade 
livsmedel som är ett resultat av 
vetenskapliga och tekniska framsteg får 
kommissionen, efter samråd med 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och i enlighet med 
förfarandet som avses i artikel 15.2, tillåta 
att livsmedel, som inte motsvarar 
bestämmelserna om sammansättning som 

2. För att göra det möjligt att på marknaden 
snabbt släppa ut specialdestinerade 
livsmedel som är ett resultat av 
vetenskapliga och tekniska framsteg får 
kommissionen, efter samråd med 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet, tillåta att livsmedel, 
som inte motsvarar bestämmelserna om 
sammansättning som anges i särdirektiven 
för grupper av specialdestinerade livsmedel 
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anges i särdirektiven för grupper av 
specialdestinerade livsmedel enligt 
bilaga I, släpps ut på marknaden under en 
period av två år.

enligt bilaga I, släpps ut på marknaden 
under en period av två år.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 15.3.

Om det är nödvändigt får kommissionen i 
tillståndsbeslutet lägga till bestämmelser 
om märkning som hänger samman med 
den ändrade sammansättningen.

Om det är nödvändigt får kommissionen i 
tillståndsbeslutet lägga till bestämmelser 
om märkning som hänger samman med 
den ändrade sammansättningen.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse bör anpassas till det föreskrivande förfarandet med kontroll.

Ändringsförslag 5
Miroslav Ouzký

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantag från första stycket får i 
exceptionella och klart definierade fall 
föreskrivas i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 15.2. Sådana undantag 
får fortsätta att gälla tills detta förfarande 
har avslutats.

Undantag från första stycket får i 
exceptionella och klart definierade fall 
föreskrivas. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 15.3. 
Sådana undantag får fortsätta att gälla tills 
detta förfarande har avslutats.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse bör anpassas till det föreskrivande förfarandet med kontroll.
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Ändringsförslag 6
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De varor som avses i artikel 1 skall 
endast tillåtas för detaljhandelsförsäljning i 
färdigförpackning och förpackningen skall 
omsluta varan fullständigt.

De varor som avses i artikel 1 skall 
generellt tillåtas för 
detaljhandelsförsäljning i 
färdigförpackning och förpackningen skall 
omsluta varan fullständigt. Jordbruks- och 
livsmedelsprodukter får säljas i 
lösvikt/färdigförpackade när de använda 
produktions- och bearbetningsmetoderna 
gör det möjligt att helt och hållet bevara 
de egenskaper som ligger till grund för att 
produkten kan införas i kategorierna i 
artikel 1, utan att konsumentsäkerheten 
hotas. Produkterna bör åtföljas av de 
uppgifter som avses i artikel 9.

2. Medlemsstater får tillåta undantag från 
punkt 1när det gäller detaljhandeln under 
förutsättning att varan vid saluhållandet 
åtföljs av de uppgifter som avses i 
artikel 9.

Or. it

Motivering

Syftet är att göra det möjligt att saluföra produkter på marknaden utan att enskilda 
medlemsstater beviljar undantag för produkter som ska säljas i lösvikt. Samtidigt bör det 
fastställas tydliga (och även restriktiva) villkor som tillämpas på EU-nivå. Dessa åtgärder 
kan ha som mål att göra det möjligt för jordbruksföretag att utvecklas genom att införa 
särskilda spårbarhetssystem. Åtgärderna bör även syfta till att skydda konsumenterna och se 
till att de har omfattande valmöjligheter.
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