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DIRECTIVA 2006/.../CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

ŞI A CONSILIULUI

din

de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate,

de abrogare a Directivelor 75/106/CEE şi 80/232/CEE ale Consiliului,

şi de modificare a Directivei 76/211/CEE a Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat2,

întrucât:

  
1 JO C 255, 14.10.2005, p. 36.
2 Avizul Parlamentului European din 2 februarie 2006 (nepublicat în Jurnalul Oficial până la 

această dată), Poziţia comună a Consiliului din … (nepublicată în Jurnalul Oficial până la 
această dată) şi Poziţia Parlamentului European din…
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(1) Directiva 75/106/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1974 privind apropierea legislaţiilor 

statelor membre referitoare la ambalarea în funcţie de volum a unor lichide preambalate1 şi 

Directiva 80/232/CEE a Consiliului din 15 ianuarie 1980 privind apropierea legislaţiilor 

statelor membre referitoare la gama cantităţilor nominale şi a capacităţilor nominale permise 

pentru anumite produse preambalate2 prevăd cantităţile nominale ale unor produse 

preambalate lichide sau non-lichide, cu scopul de a asigura libera circulaţie a produselor care 

se conformează cerinţelor acestor directive. Pentru majoritatea produselor, se permite 

existenţa cantităţilor nominale naţionale în paralel cu cantităţile nominale comunitare. Cu 

toate acestea, pentru anumite produse se stabilesc cantităţi nominale comunitare care 

înlocuiesc toate cantităţile nominale naţionale.

(2) Evoluţia preferinţelor consumatorilor şi inovaţiile în materie de preambalare şi vânzare cu 

amănuntul la nivel comunitar şi naţional au dus la necesitatea de a evalua dacă legislaţia 

existentă este încă adecvată.

(3) Curtea de Justiţie a decis prin hotărârea din 12 octombrie 2000, în cauza C-3/99 Cidrerie 

Ruwet3, că statele membre nu sunt autorizate să interzică comercializarea unui preambalat cu 

un volum nominal neinclus în gama comunitară, produs şi comercializat legal într-un alt stat 

membru, cu excepţia cazului în care interdicţia se introduce în scopul satisfacerii unei 

exigenţe imperative legate de protecţia consumatorilor, se aplică fără discriminare produselor 

naţionale şi celor importate, este necesară pentru a satisface cerinţa în cauză şi este 

proporţională cu obiectivul urmărit, iar acel obiectiv nu poate fi atins prin măsuri mai puţin 

restrictive pentru comerţul intracomunitar.

  
1 JO L 42, 15.2.1975, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Actul de aderare din 2003.
2 JO L 51, 25.2.1980, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Directiva 87/356/CEE (JO L 

192, 11.7.1987, p. 48).
3 Culegere 2000 I-8749.
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(4) Protecţia consumatorilor este facilitată de directivele adoptate ulterior adoptării Directivelor 

75/106/CEE şi 80/232/CEE, în special de Directiva 98/6/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 16 februarie 1998 privind protecţia consumatorului prin indicarea preţurilor 

produselor oferite consumatorilor1.

(5) Un studiu de impact, incluzând o largă consultare a tuturor părţilor interesate, a indicat că, în 

multe sectoare, cantităţile nominale libere cresc libertatea producătorilor de a furniza bunuri 

adecvate gusturilor consumatorilor şi stimulează concurenţa în ceea ce priveşte calitatea şi 

preţul pe piaţa internă. În schimb, în alte sectoare este mai indicat să se menţină pentru 

moment cantităţi nominale obligatorii, în interesul consumatorilor şi al operatorilor economici 

din domeniu.

(6) Punerea în aplicare a prezentei directive trebuie să fie însoţită de mai multe informaţii pentru 

consumatori şi operatorii economici din domeniu pentru a facilita înţelegerea preţului pe 

unitate de măsură.

(7) Prin urmare, cantităţile nominale nu trebuie, în general, să fie reglementate la nivel comunitar 

sau naţional şi trebuie să fie posibil să se introducă pe piaţă preambalate cu orice cantitate 

nominală.

(8) Cu toate acestea, lipsa unor astfel de reglementări în anumite sectoare ar putea avea drept 

rezultat costuri suplimentare importante, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

Pentru acele sectoare, legislaţia comunitară trebuie aşadar adaptată, ţinând cont de experienţa 

dobândită, în special pentru a asigura fixarea cantităţilor nominale comunitare cel puţin în 

cazul produselor vândute cel mai des consumatorilor.

  
1 JO L 80, 18.3.1998, p. 27.
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(9) Deoarece menţinerea unor cantităţi nominale obligatorii trebuie privită ca o derogare, aceasta 

trebuie reevaluată periodic, ţinând cont de experienţa dobândită şi pentru a satisface nevoile 

consumatorilor şi ale producătorilor. Pentru aceste sectoare, legislaţia comunitară existentă 

trebuie adaptată, în special pentru a limita cantităţile nominale comunitare fixate la cele 

vândute cel mai des consumatorilor.

(10) Pentru promovarea transparenţei, toate cantităţile nominale ale produselor preambalate trebuie 

stabilite într-un text legislativ unic şi, în consecinţă, Directivele 75/106/CEE şi 80/232/CEE 

trebuie abrogate.

(11) Pentru a îmbunătăţi protecţia consumatorilor, în special a consumatorilor vulnerabili, cum ar 

fi persoanele cu handicap şi cele în vârstă, trebuie să se acorde o atenţie sporită pentru ca 

indicaţiile de masă şi de volum în etichetarea produselor de consum să fie mai lizibile şi mai 

vizibile pe preambalate în condiţii normale de prezentare.

(12) Pentru anumite produse lichide, Directiva 75/106/CEE prevede condiţii de control metrologic 

identice cu cele prevăzute de Directiva 76/211/CEE a Consiliului din 20 ianuarie 1976 privind 

apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la ambalarea în funcţie de masă sau volum 

a anumitor produse preambalate1. Directiva 76/211/CEE trebuie aşadar modificată pentru a 

include în domeniul său de aplicare produsele reglementate în prezent de Directiva 

75/106/CEE.

(13) În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituţional pentru o legiferare mai bună2, 

statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele şi în interesul Comunităţii, propriile 

tabele care să ilustreze, pe cât posibil, corespondenţa dintre prezenta directivă şi măsurile de 

transpunere şi să le facă publice.

  
1 JO L 46, 21.2.1976, p. 1. Directivă modificată de Directiva 78/891/CEE a Comisiei (JO L 

311, 4.11.1978, p. 21).
2 JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
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(14) Deoarece obiectivele prezentei directive nu pot fi realizate în suficientă măsură de statele 

membre şi, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, datorită anulării gamelor 

comunitare şi introducerii cantităţilor nominale comunitare uniforme, dacă este cazul, 

Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, aşa cum este 

prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, aşa cum este 

enunţat în articolul menţionat anterior, prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar 

pentru realizarea acestor obiective,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

Obiectul şi domeniul de aplicare

1. Prezenta directivă stabileşte norme privind cantităţile nominale ale produselor preambalate.

Aceasta se aplică produselor preambalate şi ambalajelor, definite la articolul 2 din Directiva 

76/211/CEE.

2. Prezenta directivă nu se aplică produselor enumerate în anexă care sunt vândute în magazinele 

duty-free pentru a fi consumate în afara Uniunii Europene.

Articolul 2

Libera circulaţie a mărfurilor

1. În cazul în care articolele 3 şi 4 nu conţin prevederi contrare, statele membre nu pot să refuze, 

să interzică sau să restricţioneze introducerea pe piaţă a unor produse preambalate pentru 

motive legate de cantităţile nominale ale ambalajelor.
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2. Respectând principiile tratatului şi în special libera circulaţie a mărfurilor, statele membre 

care prevăd în prezent cantităţi nominale obligatorii pentru lapte, unt, paste alimentare uscate 

şi cafea pot continua să o facă până la ......*.

Statele membre care prevăd în prezent cantităţi nominale obligatorii pentru zahărul alb pot 

continua să o facă până la ....**.

Capitolul II

Dispoziţii speciale

Articolul 3

Introducerea pe piaţă şi libera circulaţie a anumitor produse

Statele membre se asigură că produsele enumerate la punctul 2 din anexă şi prezentate în ambalaje 

în intervalele enumerate la punctul 1 din anexă sunt introduse pe piaţă numai în cazul în care sunt 

preambalate în cantităţile nominale enumerate la punctul 1 din anexă.

Articolul 4

Pulverizatoare de aerosoli

1. Pulverizatoarele de aerosoli au marcată capacitatea totală nominală a containerului. Marcarea 

trebuie făcută în aşa fel încât să evite orice confuzie cu volumul nominal al conţinutului.

2. Prin derogare de la articolul 8 alineatul (1) litera (e) din Directiva 75/324/CEE a Consiliului 

din 20 mai 1975 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la pulverizatoarele 

de aerosoli1, produsele vândute în recipiente pulverizatoare de aerosoli pot să nu fie marcate 

cu masa nominală a conţinutului lor.

  
* JO: Introduceţi data la 60 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
** JO: Introduceţi data la 72 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
1 JO L 147, 9.6.1975, p. 40. Directivă modificată ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 

807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).
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Articolul 5

Ambalaje multiple şi preambalate compuse din ambalaje individuale 

care nu sunt destinate vânzării individuale

1. În sensul articolului 3, în cazul în care două sau mai multe preambalate individuale formează 

un ambalaj multiplu, cantităţile nominale enumerate la punctul 1 din anexă se aplică fiecărui 

preambalat individual.

2. În cazul în care un preambalat este format din două sau mai multe ambalaje individuale care 

nu sunt destinate a fi vândute individual, valorile nominale enumerate la punctul 1 din anexă 

se aplică preambalatului.

Capitolul III

Abrogări, modificare şi dispoziţii finale

Articolul 6

Abrogări

Directivele 75/106/CEE şi 80/232/CEE se abrogă.

Articolul 7

Modificare

La articolul 1 din Directiva 76/211/CEE, cuvintele „cu excepţia celor menţionate în Directiva 

75/106/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1974 privind apropierea legislaţiilor statelor membre 

referitoare la ambalarea în funcţie de volum a anumitor lichide preambalate” se elimină.
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Articolul 8

Transpunere

1. Statele membre adoptă şi publică actele cu putere de lege şi actele administrative necesare 

pentru a se conforma prezentei directive înainte de ….* Statele membre informează de îndată 

Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste dispoziţii începând cu ......**.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii, ele conţin o trimitere la prezenta 

directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele 

membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

2. Statele membre transmit Comisiei textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le 

adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 9

Raportare, comunicare a derogărilor şi monitorizare

1. Comisia trimite Parlamentului European, Consiliului şi Comitetului Economic şi Social 

European un raport privind aplicarea şi efectele prezentei directive nu mai târziu de .....*** şi 

apoi la fiecare zece ani. Dacă este cazul, raportul este însoţit de o propunere de modificare a 

prezentei directive. 

2. Statele membre menţionate la articolul 2 alineatul (2) transmit Comisiei înainte de .....**

sectoarele supuse derogării menţionate la alineatul respectiv, perioada acestei derogări, gama 

cantităţilor nominale obligatorii aplicate şi intervalul respectiv.

  
* JO: Introduceţi data la 12 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
** JO: Introduceţi data la 18 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
*** JO: Introduceţi data la 8 de ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
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3. Comisia monitorizează aplicarea articolului 2 alineatul (2) pe baza propriilor constatări şi pe 

baza rapoartelor din partea statelor membre respective.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

Articolele 2, 6 şi 7 se aplică de la ......*.

Articolul 11

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele

  
* JO: Introduceţi data la 18 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
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Anexă

GAMA CANTITĂŢILOR NOMINALE A CONŢINUTULUI PREAMBALATELOR

1. PRODUSE VÂNDUTE ÎN FUNCŢIE DE VOLUM (cantitatea în ml)

Vin liniştit

În intervalul de la 100 ml până la 1 500 ml numai următoarele 8 

cantităţi nominale:

ml: 100 — 187— 250 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500

Vin jaune

În intervalul de la 100 ml până la 1 500 ml numai următoarea cantitate 

nominală:

ml: 620

Vin spumant

În intervalul de la 125 ml până la 1 500 ml numai următoarele 5 

cantităţi nominale:

ml: 125 — 200 — 375 — 750 — 1 500

Vin licoros

În intervalul de la 100 ml până la 1 500 ml numai următoarele 7 

cantităţi nominale:

ml: 100— 200 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500

Vin 

aromatizat

În intervalul de la 100 ml până la 1 500 ml numai următoarele 7 

cantităţi nominale:

ml: 100 — 200 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500

Băuturi 

spirtoase

În intervalul de la 100 ml până la 2 000 ml numai următoarele 9 

cantităţi nominale:

ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1 000 — 1 500 — 1 750 —

2 000 
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2. DEFINI II ALE PRODUSELOR

Vin liniştit Vinul astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (2) litera (b) 
din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 
1999 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole1 (Tariful 
Vamal Comun (TVC) la poziţia: cod NC ex 2204).

Vin jaune Vinul astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (2) litera (b) 
din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (TVC la poziţia: NC cod 
ex 2204) cu denumirea de origine: „Côtes du Jura”, „Arbois”, 
„L'Etoile” şi „Château-Chalon” în sticle astfel cum sunt definite 
în anexa 1, punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 753/2002 al 
Comisiei din 29 aprilie 2002 de stabilire a anumitor norme de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului în 
ceea ce priveşte descrierea, denumirea, prezentarea şi protejarea 
anumitor produse vitivinicole2

Vin spumant Vinul astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (2) litera (b) 
şi în anexa I, punctele 15, 16, 17 şi 18 din Regulamentul (CE) nr. 
1493/1999 (TVC la subpoziţia: 2204 10)

Vin licoros Vinul astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (2) litera (b) 
şi în anexa I, punctul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 
(TVC la subpoziţiile: 2204 21 – 2204 29) 

Vin aromatizat Vin aromatizat astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 
10 iunie 1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, 
descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor 
aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din 
produse vitivinicole3 (TVC la poziţia: 2205)

Băuturi spirtoase Băuturi spirtoase astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul 
(2) din Regulamentul CEE nr. 1576/89 al Consiliului din 29 mai 
1989 de stabilire a normelor generale cu privire la definirea, 
desemnarea şi prezentarea băuturilor spirtoase4 (TVC la poziţia:
2208)

  
1 JO L 179, 14.7.1999, p. 1. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 

2165/2005 (JO L 345, 28.12.2005, p. 1).
2 JO L 118, 4.5.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 

1507/2006 (JO L 280, 12.10.2006, p. 9).
3 JO L 149, 14.6.1991, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 

1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
4 JO L 160, 12.6.1989, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) 

nr. 1882/2003
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I. INTRODUCTION

On 2 December 2004, the Commission forwarded to the Council and to the European Parliament a 

proposal 1 for a Directive of the European Parliament and of the Council laying down rules on 

nominal quantities for pre-packed products, repealing Council Directives 75/106/EEC and 

80/232/EEC, and amending Council Directive 76/211/EEC based on Article 95 of the Treaty.

1. The Economic and Social Committee adopted its opinion on 6 April 20052

2. The European Parliament’s first reading opinion was adopted on 2 February 20063.

3. The Commission adopted its amended proposal on 4 April 2006. 

4. On 26 April 2006 the Commission presented its amended proposal.4

5. On 25 September 2006, the Council (Competitiveness) reached a political agreement on a 

compromise text with a view to adopting its common position.

6. On 4 December 2006, the Council adopted its Common Position, pursuant to Article 251 of 

the EC Treaty.

  
1 OJ reference 
2 OJ reference 
3 OJ reference 
4 OJ reference
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II. OBJECTIVES

The proposed Directive aims to repeal Directives 75/106/EEC and 80/232/EEC, to abolish 

nominal quantities of pack sizes for most sectors, to maintain obligatory nominal quantities 

for a very limited number of sectors and to include them in a single legislative instrument. 

The main thrust of the proposed Directive is to deregulate, as a wide consultation of the 

stakeholders has shown that most arguments are in favour of liberalising nominal quantities.

III. COMMON POSITION

The common position adopted by the Council reflects partially the opinion of the European 

Parliament at first reading. Some of Parliament's amendments were already incorporated in 

the Commission's amended proposal. 

A number of Parliament’s amendments have been reflected either in full or in part in the

common position.

All modifications to the Commission's amended proposal introduced by the Council in its 

common position have been accepted by the Commission.

Neither the Council nor the Commission could, however, accept the European Parliament 

amendments to harmonise sizes in sectors where this is currently not the case, namely milk, 

butter, coffee, pasta, rice and brown sugar.
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Detailed analysis of the Common Position

The Council has accepted in full the amendments 1,2, 4, 5, 8, 10 to 12, 14 and in principle the 

amendments 3, 6, 7, 13, 16, though slightly reworded.

The Council does not consider that the sectors of milk, butter, coffee, pasta, rice and brown 

sugar, that currently do not have harmonised mandatory sizes, require  an EC range of 

nominal quantities.

The Council has introduced, in Article 2 (2),  a transitional period of five years after the entry 

into force of the Directive, during which time the currently existing national sizes can be 

maintained for domestic production of milk, butter, coffee, dried pasta and rice as well as a 

period of six years for white sugar.

IV. CONCLUSION

The Council considers that its common position is well in line with the original objectives of 

the proposed Directive.

________________________
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- Statements

JOINT STATEMENT BY THE COMMISSION AND THE COUNCIL

According to the Treaty and the jurisprudence of the Court of Justice, Member States applying the 

phasing-out may not refuse, prohibit or restrict the placing on the market of products legally 

marketed in another Member State on grounds relating to the nominal quantities of the package.

JOINT STATEMENT BY THE COMMISSION AND THE COUNCIL

Member States that currently do not apply national sizes in the sectors to which the phase-out 

applies will not introduce new rules for nominal quantities of packages.
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STATEMENT BY BELGIUM

Belgium supported this proposal on its merits alone, without consideration of any other factors 

attributed to this Directive by the Commission.

STATEMENT BY FRANCE (supported by Italy)

France emphasises that the liberalisation of prepackaging formats has to find the right balance 

between the free movement of goods, consumer protection and maintaining production costs at 

levels that allow the SMEs concerned to remain competitive.

In this context, France confirms that it will make full use of the transitional periods laid down in 

Article 2(2) of the common position, whose purpose is to retain obligatory prepackaging formats for 

the products referred to therein: milk, butter, dried pasta, coffee and white sugar. These are essential 

goods for which consumers, and particularly the most vulnerable consumers, favour standard 

formats and for which labelling alone is not a sufficient guarantee of protection and correct 

information as to the quantities contained where formats are liberalised.

With that in mind, France emphasises that the Commission report referred to in Article 9(1) of the 

common position and the monitoring of the situation of Article 2(2) products which it will be 

obliged to perform in accordance with Article 9(3) will have to take fully into account the risks 

clearly identified during discussions in Council, which led to the addition of Recital (8), which 

notes that "However, in certain sectors such deregulation could result in disproportionately heavy 

extra costs, especially for small and medium sized enterprises. For those sectors, therefore, existing

Community legislation should be adapted in the light of experience, in particular to ensure that 

Community nominal quantities are fixed at least in the case of those products most sold to 

consumers".

France therefore invites the co-legislators to make full use of the second reading of this proposal for 

a Directive, in particular in order that the Commission report referred to in Article 9(1) leads to a 

genuine review clause for Article 2(2) products so that, if there is a risk of market disturbance or 
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destabilisation of consumer habits, and following a genuine consultation of Member States, 

operators and consumers' associations, the most widely consumed format may be retained for each 

of these products in the long term.
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2004/0248 (COD) 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT 

 
pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty 

 
concerning the 

common position of the Council on the adoption of a proposal for a Directive of the 
European Parliament and of the Council laying down rules on nominal quantities for 
pre-packed products, repealing Council Directives 75/106/EEC and 80/232/EEC, and 

amending Council Directive 76/211/EEC 

1. BACKGROUND 

Date of transmission of the proposal to the EP and the Council
(document COM(2004) 708 final – 2004/0248 (COD): 

25 October 2004 

Date of the opinion of the European Economic and Social 
Committee: 

6 April 2005 

Date of the opinion of the European Parliament, first reading: 2 February 2006 

Date of transmission of the amended proposal: 18 April 2006 

Date of political agreement (Competitiveness Council): 25 September 2006 

Date of adoption of the common position: 4 December 2006 

2. OBJECTIVE OF THE COMMISSION PROPOSAL 

Proposal abolishes regulation dating from the 70-ies fixing nominal quantities in which 
products can be sold. The proposal only maintains regulation for wine and spirits, currently 
already subject to mandatory nominal quantities. 

The proposal simplifies regulation on nominal quantities by integrating two directives into 
one directive. Similarly, it combines regulation on metrological control of pre-packed 
products, currently dealt with under two directives, in one single directive. Consequently, it 
repeals directives 75/106 and 80/232 and extends the scope of directive 76/211 to all 
prepacked products. 
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3. COMMENTS ON THE COMMON POSITION 

3.1 Overall remarks on the common position 

The proposal has become a test case for the Commission’s strategy on Better Regulation for 
growth and jobs in the European Union and for the simplification of the regulatory 
environment.  

The Council supported for the Commission’s modified proposal on condition that for certain 
sectors Member States would be allowed to maintain currently existing national sizes for 
domestic production in some sectors for a transitional period. 

3.2 European Parliament amendments included in full, in part or in principle in the 
amended proposal and incorporated in full, in part or in principle in the 
common position  

The amendments by the European Parliament that were accepted by the Commission in its 
modified proposal have all been retaken in the common position. It concerns the amendments: 
1, 2, 8, 10, 11, 13, 14 and 16, which were accepted by the Commission in full and the 
amendments 3, 6, 7, 12 and 20 which were accepted in principle by the Commission and 
reworded.  

3.3 European Parliament amendments not included in the amended proposal and 
not incorporated in the common position 

The amendments by the European Parliament that were not accepted by the Commission in its 
modified proposal have neither been incorporated in the common position. It concerns the 
amendments 4, 5, 9, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 and 33, which 
were not accepted by the Commission because it would have led to extending mandatory 
nominal quantities to sectors which currently do not have such mandatory nominal quantities. 

3.4 Changes to the original proposal introduced by the Commission in the amended 
proposal and incorporated in the common position 

The common position also incorporates the changes to the original proposal introduced by the 
Commission in its amended proposal. It concerned the suppression of the mandatory nominal 
quantities in the sector of soluble coffee and white sugar, because many Member States 
currently allow products in all quantities in these sectors without this having market 
disruption as a consequence. 

3.5 Other modifications introduced by the Council common position compared with 
the amended proposal 

In the common position the following points have been introduced to the modified proposal, 
all of which pertain to the phasing out of national sizes in certain sectors. 

Add Article 2.2.: 

“While respecting the principles stated in the Treaty and, in particular, the free movement of 
goods, Member States which currently prescribe mandatory nominal quantities for milk, 
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butter, dried pasta and coffee may continue to do so until [60 months after the date of entry 
into force of this Directive]. 

Member States which currently prescribe mandatory nominal quantities for white sugar may 
continue to do so until [72 months after the date of entry into force of this Directive].” 

Add Article 9.2:  

“The Member States referred to in Article 2, paragraph 2 shall communicate to the 
Commission before [18 months after the date of entry into force of this Directive] the sectors 
subject to the derogation referred to in that paragraph, the period of such derogation, the range 
of mandatory nominal quantities applied and the interval concerned.” 

Add Article 9.3: 

“The Commission shall monitor the application of Article 2(2) based on its own findings and 
on reports from the Member States concerned”. 

4. CONCLUSION 

The Commission supports the common position, subject to the joint declarations mentioned in 
the following point. 

5. DECLARATIONS BY THE COMMISSION  

The Commission and the Council made two joint statements (annexed) which apply to the 
conditions of the phasing out of currently existing national sizes and the agreement by 
Member States not to introduce new national sizes. 
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ANNEX  

First joint statement by the Commission and the Council 

"According to the Treaty and the jurisprudence of the Court of Justice, Member States 
applying the phasing-out may not refuse, prohibit or restrict the placing on the market of 
products legally marketed in another Member State on grounds relating to the nominal 
quantities of the package." 

Second joint statement by the Commission and the Council 

"Member States, that currently do not apply national sizes in the sectors to which the phase-
out applies, will not introduce new rules for nominal quantities of packages." 




