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Amendamentul 311
Dorette Corbey

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În plus față de mențiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1), în anexa III sunt 
prevăzute mențiuni obligatorii 
suplimentare pentru anumite tipuri și 
categorii de produse alimentare.

(1) În plus față de mențiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1), în anexa III sunt 
prevăzute mențiuni obligatorii 
suplimentare pentru anumite tipuri și 
categorii de produse alimentare. 
Mențiunile obligatorii se pot referi atât la 
modul de producție, cât și la compoziția 
produsului.

Or. en

Justificare

Este important să se cunoască dacă, de exemplu, în cadrul procesului au fost folosite OMG-
uri.

Amendamentul 312
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În plus față de mențiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1), în anexa III sunt 
prevăzute mențiuni obligatorii 
suplimentare pentru anumite tipuri și 
categorii de produse alimentare.

(1) În cazul produselor zaharoase sau 
băuturilor care conțin acid glicirizinic sau 
sarea sa de amoniu, din cauza adaosului 
unei(unor) substanțe precum planta de 
lemn dulce Glycyrrhiza glabra, într-o 
concentrație de 100 mg/kg sau 10 mg/l 
sau mai mult, mențiunea „conține lemn 
dulce” se adaugă imediat după lista de 
ingrediente, cu excepția cazului în care 
termenul „lemn dulce” se află deja pe 
lista de ingrediente sau în denumirea 
produsului alimentar. În lipsa unei liste 
de ingrediente, mențiunea însoțește 
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denumirea produsului alimentar.
În cazul produselor zaharoase care conțin 
acid glicirizinic sau sarea sa de amoniu 
din cauza adaosului unei(unor) substanțe 
precum planta de lemn dulce Glycyrrhiza 
glabra, într-o concentrație de 4g/kg sau 
mai mult, mențiunea „conține lemn dulce 
– persoanele care suferă de hipertensiune 
ar trebui să evite consumul excesiv” se 
adaugă imediat după lista de ingrediente. 
În lipsa unei liste de ingrediente, 
mențiunea însoțește denumirea 
produsului alimentar.
În cazul băuturilor care conțin acid 
glicirizinic sau sarea sa de amoniu din 
cauza adaosului unei(unor) substanțe 
precum planta de lemn dulce Glycyrrhiza 
glabra, într-o concentrație de 50 mg/kg 
sau mai mult sau de 300 mg/l sau mai 
mult, în cazul băuturilor cu o concentrație 
alcoolică mai mare de 1,2 % în volum, 
mențiunea „conține lemn dulce –
persoanele care suferă de hipertensiune 
ar trebui să evite consumul excesiv” se 
adaugă imediat după lista de ingrediente. 
În lipsa unei liste de ingrediente, 
mențiunea însoțește denumirea 
produsului alimentar.

Or. de

Justificare

Cerințele de etichetare suplimentare pentru anumite produse alimentare nu ar trebui ascunse 
în anexă, ci menționate imediat după cerințele generale. Prin urmare, acestea sunt adăugate 
la articolul 10, iar anexa corespunzătoare (anexa III) este eliminată. 
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Amendamentul 313
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile respective, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (4).

eliminat

Or. en

Justificare

Modificarea cerințelor obligatorii de etichetare nu se numără printre „elementele 
neesențiale” ale regulamentului, care să poată fi stabilite prin procedura de comitologie.

Amendamentul 314
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile respective, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (4).

eliminat

Or. en

Justificare

Modificarea cerințelor obligatorii de etichetare nu se numără printre „elementele 
neesențiale” ale regulamentului, care să poată fi stabilite prin procedura de comitologie. 
Aceasta este una dintre prerogativele legislatorului.
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Amendamentul 315
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate modifica anexa III. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (4).

(2) În cazul băuturilor, cu excepția celor 
pe bază de cafea, ceai sau extract de cafea 
sau ceai, atunci când denumirea 
produsului alimentar include termenul 
„cafea” sau „ceai”, care sunt destinate 
consumului fără modificări și conțin 
cafeină, oricare ar fi sursa acesteia, într-o 
proporție mai mare de 150 mg/l, sau sunt 
sub formă de concentrat sau în formă 
uscată și, după reconstituire, conțin 
cafeină, oricare ar fi sursa acesteia, într-o 
proporție mai mare de 150 mg/l, 
mențiunea „conținut ridicat de cafeină” 
trebuie să apară în același câmp vizual ca 
și denumirea băuturii, urmată de o 
mențiune, în paranteze, a conținutului de 
cafeină exprimat în mg/100 ml. 

Or. de

Justificare

Cerințele de etichetare suplimentare pentru anumite produse alimentare nu ar trebui ascunse 
în anexă, ci menționate imediat după cerințele generale. Prin urmare, acestea sunt adăugate 
la articolul 10, iar anexa corespunzătoare (anexa III) este eliminată.

Amendamentul 316
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În unele țări o proporție foarte 
importantă din carne provine de la 
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animale care nu au fost asomate înainte 
de sacrificare. Această informație este 
comunicată consumatorilor.

Or. en

Justificare

Legislația UE permite sacrificarea animalelor fără asomare prealabilă, în vederea asigurării 
anumitor comunități religioase cu produse alimentare. O parte din această carne nu este 
vândută musulmanilor sau evreilor, ci este comercializată pe piața generală și poate fi 
cumpărată, în necunoștință de cauză, de către consumatori care nu doresc să cumpere carne 
ce provine de la animale care nu au fost asomate. Prin urmare, consumatorii ar trebui 
informați cu privire la faptul că anumite produse din carne provin de la animale care nu au 
fost asomate. Acest fapt le va permite să aleagă carnea în cunoștință de cauză, în 
conformitate cu principiile lor etice.

Amendamentul 317
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul produselor alimentare sau 
ingredientelor din alimente cu adaos de 
fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli 
sau esteri de fitostanol, se specifică 
următoarele: 
(a) mențiunea „cu adaos de steroli 
vegetali” sau „cu adaos de stanoli 
vegetali” în același câmp vizual cu 
denumirea produsului alimentar;
(b) în lista de ingrediente este menționată 
cantitatea de fitosteroli, esteri de 
fitosterol, fitostanoli sau esteri de 
fitostanol adăugați (exprimată în procente 
sau grame de steroli/stanoli vegetali liberi 
la 100 g sau 100 ml de produs alimentar);
(c) se menționează că produsul este 
destinat exclusiv persoanelor care doresc 
să își reducă nivelul colesterolului din 
sânge;
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(d) se semnalează că pacienții care 
urmează un tratament de reducere a 
nivelului colesterolului ar trebui să 
consume produsul doar sub supraveghere 
medicală;
(e) se semnalează, în mod vizibil, că 
produsul poate să nu fie adecvat, din 
punct de vedere nutrițional, femeilor 
însărcinate, celor care alăptează și 
copiilor sub cinci ani;
(f) se recomandă să se folosească 
produsul în cadrul unui regim echilibrat 
și variat, care să includă un consum 
regulat de fructe și legume, pentru a ajuta 
la menținerea nivelului carotenoidelor;
(g) în același câmp vizual cu mențiunea 
prevăzută la punctul 3 de mai sus, apare o 
mențiune prin care se recomandă a se 
evita un consum mai mare de 3 g/zi de 
steroli/stenoli vegetali adăugați;
(h) este inclusă o definiție a porției de 
produs alimentar sau de ingredient 
alimentar (preferabil în g sau ml) cu o 
mențiune privind cantitatea de 
sterol/stenol vegetal conținută de fiecare 
porție.

Or. de

Justificare

Cerințele de etichetare suplimentare pentru anumite produse alimentare nu ar trebui ascunse 
în anexă, ci menționate imediat după cerințele generale. Prin urmare, acestea sunt adăugate 
la articolul 10, iar anexa corespunzătoare (anexa III) este eliminată.

Amendamentul 318
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anumite tipuri sau categorii de Produsele artizanale fabricate de 
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produse alimentare, Comisia poate să 
prevadă, în cazuri excepționale, derogări 
de la cerințele prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (b) și (f), cu condiția 
ca asemenea derogări să nu aibă ca 
rezultat informarea incorectă a 
consumatorului final și a unităților de 
restaurație colectivă. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3)

microîntreprinderi sunt scutite de 
cerințele stabilite la articolul 9 alineatul 
(1) litera (l) în cazul în care produsele 
respective sunt comercializate la locul de 
producție, iar personalul este în măsură 
să ofere informațiile nutriționale 
corespunzătoare. În caz contrar, 
informațiile respective pot fi oferite prin 
intermediul etichetelor prezente pe rafturi. 

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să existe posibilitatea unor derogări suplimentare. Scutirile pot fi admise numai 
în cazul microîntreprinderilor care fabrică produse artizanale.

Amendamentul 319
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile articolului 9 nu aduc atingere 
dispozițiilor comunitare mai specifice în 
materie de metrologie.

Dispozițiile articolului 9 nu aduc atingere 
dispozițiilor comunitare mai specifice în 
materie de metrologie. Se vor respecta 
dispozițiile din Directiva 2007/45/CE de 
stabilire a normelor privind cantitățile 
nominale ale produselor preambalate.

Or. de

Justificare

Pentru o mai bună lizibilitate a regulamentului ar trebui adăugată o trimitere la Directiva 
2007/45/CE de stabilire a normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate.
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Amendamentul 320
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Informațiile obligatorii, pentru toate 
produsele alimentare, sunt disponibile și 
ușor accesibile, în conformitate cu 
prezentul regulament.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

Adaptare lingvistică la terminologia folosită în Directiva 2000/13/CE privind etichetarea. 

Amendamentul 321
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate să prevadă că anumite 
mențiuni obligatorii pot fi puse la 
dispoziție în alt mod decât pe ambalaj sau 
pe etichetă, cu condiția să fie respectate 
principiile și cerințele generale prevăzute 
în capitolul II din prezentul regulament. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

Mențiunile obligatorii reprezintă esența prezentului regulament. Modalitatea prin care 
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această informație este pusă la dispoziție nu trebuie schimbată prin intermediul măsurilor 
destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament.

Amendamentul 322
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate să prevadă că anumite 
mențiuni obligatorii pot fi puse la 
dispoziție în alt mod decât pe ambalaj sau 
pe etichetă, cu condiția să fie respectate 
principiile și cerințele generale prevăzute 
în capitolul II din prezentul regulament. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

Mențiunile obligatorii reprezintă esența prezentului regulament. Modalitatea prin care 
această informație este pusă la dispoziție nu trebuie schimbată prin intermediul măsurilor 
destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament.

Amendamentul 323
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate să prevadă că anumite 
mențiuni obligatorii pot fi puse la 
dispoziție în alt mod decât pe ambalaj sau 
pe etichetă, cu condiția să fie respectate 

eliminat
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principiile și cerințele generale prevăzute 
în capitolul II din prezentul regulament. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Mențiunile obligatorii reprezintă esența prezentului regulament. Modalitatea prin care 
această informație este pusă la dispoziție nu trebuie schimbată prin intermediul măsurilor 
destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament.

Amendamentul 324
Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate să prevadă că anumite 
mențiuni obligatorii pot fi puse la 
dispoziție în alt mod decât pe ambalaj sau 
pe etichetă, cu condiția să fie respectate 
principiile și cerințele generale prevăzute 
în capitolul II din prezentul regulament. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

Informațiile nutriționale obligatorii ar trebui în toate cazurile să fie direct disponibile 
consumatorului final, iar în conformitate cu jurisprudența UE (C-85/94), singura cale de a 
asigura acest lucru este includerea acestora pe etichetă. Cumpărătorul nu este în mod 
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neapărat și consumatorul final.
Acest amendament este propus în vederea consolidării protecției consumatorilor, a 
introducerii unei certitudini juridice pentru agenții economici și a evitării unei multiplicări pe 
alte căi a mențiunilor obligatorii, precum și în vederea protejării agenților economici de 
sarcini financiare disproporționate ce ar putea rezulta în urma aplicării principiului 
„mijloacelor alternative”. 

Amendamentul 325
Kathy Sinnott

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate să prevadă că anumite 
mențiuni obligatorii pot fi puse la 
dispoziție în alt mod decât pe ambalaj sau 
pe etichetă, cu condiția să fie respectate 
principiile și cerințele generale prevăzute 
în capitolul II din prezentul regulament. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

Lista mențiunilor obligatorii reprezintă esența prezentului regulament. Prin urmare, 
indicarea obligatorie a acestor mențiuni nu ar trebui modificată prin intermediul procedurii 
de comitologie, care este menită să modifice elemente neesențiale.

Amendamentul 326
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul produselor alimentare care (4) Pentru produsele alimentare 
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nu sunt preambalate, se aplică dispozițiile 
articolului 41.

prezentate la vânzare ne-preambalate sau 
pentru produsele alimentare ambalate în 
locul de vânzare la cererea 
consumatorului sau preambalate în 
vederea vânzării lor imediate (marfă în 
vrac), statele membre adoptă norme 
privind modalitatea în care informațiile 
sunt prezentate marilor consumatori și 
consumatorilor finali. Acestea informează 
fără întârziere Comisia despre măsurile 
adoptate. 

Or. de

Justificare

Cum articolul 41, care conține dispoziții separate prin care statele membre sunt autorizate să 
ia măsuri la nivel național, este eliminat, derogările acordate statelor membre privind 
modalitățile de furnizare a informațiilor despre mărfuri în vrac ar trebui specificate aici. 
Formularea este în concordanță cu dispozițiile actuale din Directiva 2000/13/CE.

Amendamentul 327
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul produselor alimentare care 
nu sunt preambalate, se aplică dispozițiile 
articolului 41.

(4) Articolul 41 se aplică produselor 
alimentare oferite spre comercializare 
consumatorului final fără a fi 
preambalate sau în cazul în care 
produsele alimentare sunt ambalate la 
sediul întreprinderii la cererea 
consumatorului sau sunt preambalate 
pentru vânzare imediată.

Or. en

Justificare

Date fiind problemele inerente etichetării produselor alimentare ce nu sunt preambalate, 
inclusiv a produselor comercializate în unitățile de alimentație publică, acest tip de produse 
alimentare ar trebui scutite de cerința privind mențiunile obligatorii de pe etichetă, cu 
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excepția informațiilor referitoare la eventuali alergeni.

Amendamentul 328
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul produselor alimentare care nu
sunt preambalate, se aplică dispozițiile
articolului 41.

(4) În cazul produselor alimentare care nu 
sunt preambalate, se aplică următoarele 
dispoziții:
(a) Pentru produsele alimentare 
prezentate fără preambalare pentru 
vânzare către consumatorul final și către 
unitățile de alimentație publică sau pentru 
produsele alimentare ambalate la cererea 
cumpărătorului în locul de vânzare sau 
preambalate în vederea vânzării lor 
imediate, statele membre pot adopta 
norme detaliate privind modalitatea în 
care trebuie să fie prezentate mențiunile 
prevăzute la articolele 9 și 10.
(b) Statele membre pot decide să nu 
solicite furnizarea unora dintre 
mențiunile prevăzute la alineatul (1), în 
afara celor specificate la articolul 9 
alineatul (1) litera (c), numai dacă 
unitățile de alimentație publică sau 
consumatorul primește totuși informații 
suficiente.
(d) Statele membre comunică Comisiei 
fără întârziere textul măsurilor prevăzute 
la alineatele (1) și (2).

Or. en

Justificare

Capitolul VI privind dispozițiile naționale ar trebui eliminat și înlocuit printr-o abordare 
comunitară pentru a atinge o armonizare deplină pe tot teritoriul UE.
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Amendamentul 329
Péter Olajos

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul produselor alimentare care nu 
sunt preambalate, se aplică dispozițiile
articolului 41.

(4) În cazul produselor alimentare care nu 
sunt preambalate, se aplică următoarele 
dispoziții:
(a) Pentru produsele alimentare 
prezentate fără preambalare pentru 
vânzare către consumatorul final și către 
unitățile de alimentație publică sau pentru 
produsele alimentare ambalate la cererea 
cumpărătorului în locul de vânzare sau 
preambalate în vederea vânzării lor 
imediate, statele membre pot adopta 
norme detaliate privind modalitatea în 
care trebuie să fie prezentate mențiunile 
prevăzute la articolele 9 și 10.
(b) Statele membre pot decide să nu 
solicite furnizarea unora dintre 
mențiunile prevăzute la alineatul (1), în 
afara celor specificate la articolul 9 
alineatul (1) litera (c), numai dacă 
unitățile de alimentație publică sau 
consumatorul primește totuși informații 
suficiente.
(d) Statele membre comunică Comisiei 
fără întârziere textul măsurilor prevăzute 
la alineatele (1) și (2).

Or. en

Justificare

În legătură cu includerea articolului 41 printre măsurile naționale privind produsele 
alimentare ce nu sunt preambalate.
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Amendamentul 330
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul produselor alimentare care nu 
sunt preambalate, se aplică dispozițiile
articolului 41.

(4) În cazul produselor alimentare care nu 
sunt preambalate, se aplică următoarele 
dispoziții:
(a) Pentru produsele alimentare 
prezentate fără preambalare pentru 
vânzare către consumatorul final și către 
unitățile de alimentație publică sau pentru 
produsele alimentare ambalate la cererea 
cumpărătorului în locul de vânzare sau 
preambalate în vederea vânzării lor 
imediate, statele membre pot adopta 
norme detaliate privind modalitatea în 
care trebuie să fie prezentate mențiunile 
prevăzute la articolele 9 și 10.
(b) Statele membre pot decide să nu 
solicite furnizarea unora dintre 
mențiunile prevăzute la alineatul (1), în 
afara celor specificate la articolul 9 
alineatul (1) litera (c), numai dacă 
unitățile de alimentație publică sau 
consumatorul primește totuși informații 
suficiente.
(d) Statele membre comunică Comisiei 
fără întârziere textul măsurilor prevăzute 
la alineatele (1) și (2).

Or. en

Justificare

Capitolul VI privind dispozițiile naționale ar trebui eliminat și înlocuit printr-o abordare 
comunitară pentru a atinge o armonizare deplină pe tot teritoriul UE.
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Amendamentul 331
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul produselor alimentare 
preambalate și al celor ce nu sunt 
preambalate, vândute la piețele locale și la 
piețele agricole, necesitatea tuturor 
mențiunilor obligatorii prevăzute la 
articolul 9 sau în alte dispoziții privind 
etichetarea, care urmează a fi prezentate 
consumatorilor în conformitate cu 
legislația CE, se interpretează în mod 
flexibil, astfel încât mențiunile obligatorii 
să poată fi prezentate pe table, prin 
elemente de semnalizare sau prin alte 
metode.   

Or. en

Justificare

Local and farmers markets have been in existence for centuries in all our Member States. 
Unfortunately, in recent times they have been placed under threat by over-zealous 
enforcement of EC labelling rules that demand a level of compliance by local traders that 
puts them out of business. In Ireland, if a local baker sells homemade apple tarts in individual 
wrappings then they are treated as ‘pre-packaged food' and so must be labelled with all the 
mandatory particulars in Article 9 including a QUID for the apple. This is regulatory over-
kill demanding that a local baker selling a dozen homemade apple tarts at a local market 
must label them as if they were Mr.Kipling’s Apple Tarts. The amendment offers such traders 
flexibility to provide information on the mandatory particulars by means of blackboards, 
signage or by other means.

Amendamentul 332
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere legislației (1) Fără a aduce atingere legislației 
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comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea 
de cel puțin 3 mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond.

comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) sunt prezentate astfel încât 
să fie lizibile.

Or. en

Justificare

Un corp de literă de cel puțin 3 mm este imposibil de obținut în practică. Dispoziția actuală 
privind „lizibilitatea clară” este suficientă și nu cere decât o monitorizare sporită a 
siguranței alimentare în domeniu.

Amendamentul 333
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea 
de cel puțin 3 mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond.

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) sunt prezentate astfel încât 
să fie lizibile.

Or. en
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Justificare

Un corp de literă de cel puțin 3 mm este imposibil de obținut în practică. Dispoziția actuală 
privind „lizibilitatea clară” este suficientă și nu cere decât o monitorizare sporită a 
siguranței alimentare în domeniu.

Amendamentul 334
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta,
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea 
de cel puțin 3 mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond.

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), mențiunile obligatorii 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) se 
imprimă pe ambalaj sau pe etichetă astfel 
încât să fie clar lizibile.

Or. de

Justificare

Die Lesbarkeit des Etiketts hängt von einer Reihe von Elementen ab, wie unter anderem 
Schriftart und –größe, Farbgebung, Kontrast, Druckdichte, etc. Die isolierte Betrachtung 
eines dieser Elemente allein ist nicht ausreichend, um die angestrebte Lesbarkeit zu 
gewährleisten. 
Die Kommission schlägt eine Mindestschriftgröße von 3 mm für alle verpflichtenden 
Kennzeichnungselemente vor. Dies ist nicht praktikabel aus Gründen mehrsprachiger 
Etiketten und zunehmender Unübersichtlichkeit der Etiketten. Darüber hinaus würde dies 
nicht nur zu größeren Etiketten sondern auch zu größeren Verpackungen und damit zu einer 
Umweltbelastung führen. Schließlich könnten größere Verpackungen auch in größeren 
Portionsgrößen resultieren. 
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Amendamentul 335
Péter Olajos

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea 
de cel puțin 3 mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond.

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) sunt prezentate astfel încât 
să fie lizibile.

Or. en

Justificare

Un corp de literă de 3 mm ar duce la costuri sporite pentru întreprinderile noastre. Această 
propunere ar impune întreprinderile să mărească dimensiunea ambalajelor mici. Recent se 
observă o tendință în sensul reducerii dimensiunii ambalajelor, în conformitate cu obiectivul 
de reducere a impactului asupra mediului, și în sensul micșorării porțiilor oferite 
consumatorilor, din motive de sănătate și nutriție. 

Amendamentul 336
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
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9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea 
de cel puțin 3 mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond.

9 alineatul (1) sunt prezentate astfel încât 
să fie lizibile.

Or. en

Justificare

Dimensiunea obligatorie de 3 mm este prea mică pentru mențiunile obligatorii. Menținerea 
regulii stricte privind dimensiunea de 3 mm nu ar îmbunătăți semnificativ vizibilitatea 
informațiilor de pe etichetă.

Amendamentul 337
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi,

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea 
de cel puțin 3 mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond.

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) sunt prezentate astfel încât 
să fie lizibile.

Or. en

Justificare

Va fi mult mai potrivit ca modul de asigurare a lizibilității să fie stabilit prin intermediul unui 
document de orientare, discutat și convenit de către părțile interesate și autoritățile naționale 
(de punere în aplicare).
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Amendamentul 338
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea 
de cel puțin 3 mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond.

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă astfel încât să asigure un 
contrast considerabil între caracterele 
tipărite și fond.

Or. en

Justificare

Utilizarea unei dimensiuni minime a caracterelor pentru toate informațiile obligatorii, în 
special atunci când acestea sunt însoțite de cerințe naționale privind limbajul, va reduce 
cantitatea de informații care poate apărea pe etichetă, în special atunci când spațiul este 
limitat, de exemplu pe sticle. Libera circulație în cadrul pieței interne va fi, de asemenea, 
afectată în mod negativ, deoarece numărul țărilor care pot fi menționate pe o etichetă 
destinată piețelor din mai multe țări se va reduce. Acest lucru va complica aspectul logistic și 
va spori costurile suportate de producători și consumatori.

Amendamentul 339
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
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ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea de 
cel puțin 3 mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond.

ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea de 
cel puțin 1 mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond.

Or. de

Justificare

Impunerea unei dimensiuni minime a caracterelor de 3 mm nu este fezabilă și în cazul multor 
produse alimentare acest lucru ar însemna că nu ar exista suficient spațiu nici măcar pentru 
specificarea mențiunilor obligatorii pe etichetă. 

Amendamentul 340
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea de 
cel puțin 3 mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond.

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere a căror înălțime x, 
conform definiției din anexa*, este egală 
sau mai mare de 1,2 mm. Factorii 
menționați în anexa ** pot afecta 
lizibilitatea și sunt luați în considerare la 
elaborarea etichetei.

Or. en

Justificare

Pentru îmbunătățirea clarității etichetelor, sunt necesare criterii ce pot fi măsurate, deci care 
pot fi aplicate. Deși o dimensiune minimă a caracterelor nu garantează în mod neapărat 
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claritatea generală, acest alineat asigură luarea în considerare a unei serii de factori care 
influențează claritatea (cum ar fi contrastul, tipul de literă, organizarea textului etc.).

Amendamentul 341
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea de 
cel puțin 3 mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond.

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea de 
cel puțin 3 mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond. Aceste 
mențiuni obligatorii trebuie tipărite și în 
Braille pentru a putea fi citite de 
nevăzători.

Or. es

Justificare

Mențiunile obligatorii de pe eticheta unui produs ar trebui tipărite și în Braille pentru a putea 
fi citite de nevăzători.

Amendamentul 342
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
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produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea de 
cel puțin 3 mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond.

produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea de 
cel puțin 2 mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond.

Or. de

Justificare

Impunerea unei dimensiuni minime a caracterelor de 3 mm nu este fezabilă și în cazul multor 
produse alimentare acest lucru ar însemna că nu ar exista suficient spațiu nici măcar pentru 
specificarea mențiunilor obligatorii pe etichetă. 

Amendamentul 343
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta,
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea 
de cel puțin 3 mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond.

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), mențiunile obligatorii 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) se 
imprimă pe ambalaj sau pe etichetă astfel 
încât să fie clar lizibile. Comisia 
Europeană, împreună cu reprezentanții 
grupurilor de interese vizate, elaborează 
norme obligatorii privind lizibilitatea 
informațiilor destinate consumatorilor, 
menționate pe produsele alimentare, 
înainte de intrarea în vigoare a legislației 
corespunzătoare. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
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conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 344
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea 
de cel puțin 3 mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond.

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se aplică într-un mod care 
garantează lizibilitatea.

Or. de

Justificare

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
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Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

Amendamentul 345
Antonio De Blasio

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta,
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea 
de cel puțin 3mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond.

Fără a aduce atingere legislației comunitare 
specifice aplicabile anumitor produse 
alimentare în ceea ce privește cerințele 
menționate la articolul 9 alineatul (1) 
literele (a)-(k), mențiunile obligatorii 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) se 
imprimă pe ambalaj sau pe etichetă astfel 
încât să fie clar lizibile. Comisia 
Europeană împreună cu reprezentanții 
grupurilor de interese elaborează norme 
obligatorii privind lizibilitatea 
informațiilor destinate consumatorilor, 
menționate pe produsele alimentare; 
normele în cauză nu vor specifica 
dimensiunile caracterelor tipografice în 
uzul general, ci vor determina proporțiile 
dintre etichete și informațiile pe care 
acestea trebuie să le prezinte. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament 
prin completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. hu

Justificare

De acord cu eliminarea dimensiunii obligatorii de 3 mm a caracterelor tipografice care 
apare în propunerea Comisiei, este important ca normele obligatorii privind lizibilitatea, 
care vor fi stabilite ulterior în colaborare cu experții și reprezentanții grupurilor de interese, 
să nu fie exprimate în termeni generali, deoarece anumite dimensiuni ale caracterelor 
tipografice nu au același efect pe fondul unei etichete mari ca pe fondul unei etichete mici. 
Prin urmare, este important ca dimensiunea caracterelor să fie proporțională cu dimensiunea 
etichetei.
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Amendamentul 346
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea
de cel puțin 3 mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond.

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj într-
un format clar lizibil, inclusiv cu 
dimensiunea literei determinată de o 
înălțime a literei x (referința utilizată în 
mod obișnuit pentru corpul de literă este 
înălțimea literei minuscule x) de cel puțin
1,7 mm și cu un contrast considerabil între 
caracterele tipărite și fond.

Alte elemente care sunt luate în 
considerare în vederea asigurării 
lizibilității informațiilor referitoare la 
produsele alimentare sunt organizarea 
textului, stilul, dimensiunea și culoarea 
caracterelor, culoarea fondului, 
ambalajul și imprimarea, precum și 
distanța și unghiul de vizualizare.
Comisia elaborează norme care specifică 
modul în care trebuie aplicate aceste 
elemente în vederea asigurării lizibilității 
pentru consumatori a informațiilor 
referitoare la produsele alimentare. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en
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Justificare

Acest amendament este inspirat parțial de ghidul privind standardele ISO. Toate informațiile 
prezentate pe o etichetă trebuie să fie ușor vizibile și clar lizibile pentru consumatori.

Amendamentul 347
Péter Olajos

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta,
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea 
de cel puțin 3 mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond.

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), mențiunile obligatorii 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) se 
imprimă pe ambalaj sau pe etichetă astfel 
încât să fie clar lizibile.

Comisia Europeană elaborează, pe baza 
unei consultări publice a tuturor părților 
vizate, norme obligatorii privind 
lizibilitatea informațiilor destinate 
consumatorilor, referitoare la produsele 
alimentare.

Or. en

Justificare

Întrucât acest aspect are un impact semnificativ asupra sectorului alimentar și al băuturilor, 
aceste orientări ar trebui elaborate numai în urma unei consultări publice a tuturor părților 
vizate, asigurându-se astfel transparența procedurii și permițând tuturor părților să-și 
exprime opiniile.
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Amendamentul 348
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta,
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea 
de cel puțin 3 mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond.

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), mențiunile obligatorii 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) se 
imprimă pe ambalaj sau pe etichetă astfel 
încât să fie clar lizibile.

În cadrul procedurii de consultare, 
Comisia Europeană împreună cu 
reprezentanții grupurilor de interese 
elaborează norme obligatorii privind 
lizibilitatea informațiilor destinate 
consumatorilor, menționate pe produsele 
alimentare. Măsurile respective, destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. de

Justificare

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.
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Amendamentul 349
Mojca Drčar Murko

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 și paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea de 
cel puțin 3 mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond. 

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea 
fixă de cel puțin 3 mm și sunt prezentate 
astfel încât să asigure un contrast 
considerabil între caracterele tipărite și 
fond. 

Criteriile care definesc ce constituie un 
contrast considerabil între caracterele 
tipărite și fond sunt stabilite prin măsuri 
de punere în aplicare adoptate de 
Comisie. Măsurile respective, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Existența unor cerințe concrete este indispensabilă pentru a permite organelor de control din 
sectorul alimentar să controleze în mod eficient lizibilitatea informațiilor referitoare la 
produsele alimentare.
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Amendamentul 350
Péter Olajos

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 și paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea de 
cel puțin 3 mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond. 

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea 
fixă de cel puțin 3 mm și sunt prezentate 
astfel încât să asigure un contrast 
considerabil între caracterele tipărite și 
fond. 

Criteriile care definesc ce constituie un 
contrast considerabil între caracterele 
tipărite și fond sunt stabilite prin măsuri 
de punere în aplicare adoptate de 
Comisie. Măsurile respective, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Existența unor cerințe concrete este indispensabilă pentru a permite organelor de control din 
sectorul alimentar să controleze în mod eficient lizibilitatea informațiilor referitoare la 
produsele alimentare.
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Amendamentul 351
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile care definesc ce constituie un 
contrast considerabil între caracterele 
tipărite și fond, precum și alte dispoziții 
pertinente sunt stabilite prin orientări de 
punere în aplicare adoptate de Comisie. 
Orientările respective, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Cerințe concrete privind dimensiunea caracterelor ar trebui stabilite în textul regulamentului 
pentru a elimina incertitudinea juridică actuală a ceea ce constituie o etichetă lizibilă și, prin 
urmare, pentru a permite organelor de control din sectorul alimentar să controleze mai 
eficient lizibilitatea informațiilor referitoare la produsele alimentare. În plus, ar trebui 
stabilite criterii concrete care să definească noțiunea de „contrast considerabil”, precum și 
alte dispoziții pertinente, pentru a oferi operatorilor și organelor de control din sectorul 
alimentar orientări mai clare.

Amendamentul 352
Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile care definesc ce constituie un 
contrast considerabil între caracterele 
tipărite și fond, precum și alte dispoziții 
pertinente sunt stabilite prin orientări de 
punere în aplicare adoptate de Comisie. 
Orientările respective, destinate să 
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modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Cerințe concrete privind dimensiunea caracterelor ar trebui stabilite în textul regulamentului 
pentru a elimina incertitudinea juridică actuală a ceea ce constituie o etichetă lizibilă și, prin 
urmare, pentru a permite organelor de control din sectorul alimentar să controleze mai 
eficient lizibilitatea informațiilor referitoare la produsele alimentare. În plus, ar trebui 
stabilite criterii concrete care să definească noțiunea de „contrast considerabil”, precum și 
alte dispoziții pertinente, pentru a oferi operatorilor și organelor de control din sectorul 
alimentar orientări mai clare.

Amendamentul 353
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Comisia Europeană împreună cu 
reprezentanții grupurilor de interese 
relevante elaborează orientări privind 
lizibilitatea.

Or. de

Justificare

În loc să se acorde atenție unui singur aspect al lizibilității etichetei, ar fi de preferat o 
abordare mai cuprinzătoare prin elaborarea unor orientări la nivel comunitar, stabilite de 
comun acord de reprezentanții grupurilor de interese și autoritățile competente.
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Amendamentul 354
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Pentru anumite produse alimentare, 
care fac obiectul unor cerințe de 
etichetare obligatorii în conformitate cu 
legislația comunitară specifică, în afara 
cerințelor stabilite la articolul 9 alineatul 
(1), dimensiunea adecvată a caracterelor 
ar trebui să satisfacă nevoile 
consumatorilor privind lizibilitatea și 
informațiile suplimentare referitoare la 
modul concret de utilizare a produselor 
alimentare respective.

Or. en

Justificare

PARNUTS products (Foods for Specific Nutritional Uses) are already required to carry 
additional mandatory label information compared to general foods to comply with EU 
legislation. A typical PARNUTS foods label will contain a significant amount of information, 
for example, nutritional information, ingredients, details on suitability for use in certain 
groups or medical conditions, comprehensive instructions for use, contraindications and 
precautions where appropriate, and mandatory statements which distinguish PARNUTS 
products from general foods. To meet regulatory requirements and minimum operational 
capacity, some specialist products carry more than one language. In addition, packaging can 
be relatively small. On this basis, it is very difficult for such products to declare the 
mandatory information outlined in Article 9 in 3 mm font size.

Amendamentul 355
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Pentru anumite produse alimentare, 
care fac obiectul unor cerințe de 
etichetare obligatorii în conformitate cu 
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legislația comunitară specifică, în afara 
mențiunilor stabilite la articolul 9 
alineatul (1), dimensiunea caracterelor ar 
trebui să satisfacă nevoile consumatorilor 
privind lizibilitatea informațiilor 
suplimentare referitoare la modul concret 
de utilizare a produselor alimentare 
respective.

Or. en

Justificare

Produsele alimentare destinate unor întrebuințări nutriționale speciale prezintă detalii 
suplimentare obligatorii privind posibilitatea utilizării acestora, instrucțiuni cuprinzătoare 
privind utilizarea, contraindicații în caz de necesitate, avertizări și informații medicale. 
Pentru astfel de alimente, nu este realist ca informațiile de la articolul 9 alineatul (1) să fie 
prezentate pe etichetă în caractere de 3 mm, alături de informațiile suplimentare obligatorii. 
Prin urmare, alimentele din categoria PARNUTS ar trebui scutite de cerința privind 
dimensiunea minimă a caracterelor. 

Amendamentul 356
Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul produselor destinate unei 
alimentații speciale, astfel cum sunt 
definite în Directiva 89/398/CEE, pentru 
care legislația comunitară prevede cerințe 
de etichetare obligatorii pe lângă 
mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1), dimensiunea caracterelor ar 
trebui să fie de așa manieră încât să 
răspundă exigențelor de lizibilitate a 
informațiilor destinate consumatorilor și 
de informații suplimentare referitoare la 
destinația specifică a acestor produse.

Or. it



PE418.218v01-00 38/186 AM\762307RO.doc

RO

Justificare

Din motive practice, având în vedere diversele prevederi legislative referitoare la etichetarea 
produselor de acest tip.

Amendamentul 357
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1), literele (a), (e) și (k) figurează 
în același câmp vizual.

(2) Mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1), literele (a), (e), (f) și (k) 
figurează în același câmp vizual. 

Or. en

Justificare

Marcajele referitoare la date (f) ar trebui incluse în același câmp vizual, astfel cum prevede 
legislația în vigoare (Directiva 2000/13/CE).

Amendamentul 358
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1), literele (a), (e) și (k) figurează 
în același câmp vizual.

(2) Mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1), literele (a), (e), (f) și (k) 
figurează în același câmp vizual.

Or. es

Justificare

Consumatorii sunt obișnuiți să găsească data expirării sau o referință la locul unde aceasta 
poate fi găsită pe etichetă. Aceasta ar trebui să figureze în același câmp vizual ca denumirea 
produsului, cantitatea netă și concentrația alcoolică în volum.
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Amendamentul 359
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dimensiunea minimă a caracterelor 
menționată la alineatul (1) nu se aplică în 
cazul ambalajelor sau al recipientelor a 
căror suprafață maximă este mai mică de
10 cm2.

(4) Dimensiunea minimă a caracterelor 
menționată la alineatul (1) nu se aplică în 
cazul ambalajelor sau al recipientelor a 
căror suprafață maximă ce poate fi 
imprimată este mai mică de 80 cm2.

Or. de

Justificare

Derogările prevăzute în propunerea Comisiei pentru dimensiunea ambalajelor sunt nerealiste 
și nu sunt fezabile.

Amendamentul 360
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dimensiunea minimă a caracterelor 
menționată la alineatul (1) nu se aplică în 
cazul ambalajelor sau al recipientelor a 
căror suprafață maximă este mai mică de 
10 cm².

(4) Comisia Europeană elaborează norme 
care specifică modul de aplicare a 
elementelor menționate la articolul 14 
alineatul (1), în vederea asigurării pentru 
consumatori a lizibilității informațiilor 
privind produsele alimentare în cazul 
ambalajelor sau recipientelor a căror 
suprafață este foarte mică.

Or. en

Justificare

Informațiile care apar pe toate ambalajele, indiferent de dimensiunea acestora, trebuie să fie 
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clar lizibile pentru consumatori, în caz contrar acestea devin inutile.

Amendamentul 361
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dimensiunea minimă a caracterelor 
menționată la alineatul (1) nu se aplică în 
cazul ambalajelor sau al recipientelor a 
căror suprafață maximă este mai mică de 
10 cm².

(4) Dimensiunea minimă a caracterelor 
menționată la alineatul (1) nu se aplică în 
cazul ambalajelor sau al recipientelor a 
căror suprafață maximă este mai mică de 
100 cm².

Or. en

Justificare

Dacă dimensiunea minimă a caracterelor ar deveni obligatorie, atunci ar trebui luată în 
considerare o scutire efectivă pentru ambalajele mici. 100 cm2 este suprafața minimă 
necesară pentru dimensiunea minimă a caracterelor propusă de Comisie.

Amendamentul 362
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dimensiunea minimă a caracterelor 
menționată la alineatul (1) nu se aplică 
în cazul ambalajelor sau al 
recipientelor a căror suprafață 
maximã este mai micã de 10 cm².

(4) Dimensiunea minimă a caracterelor 
menționată la alineatul (1) nu se aplică 
în cazul ambalajelor sau al recipientelor 
pe care informația alimentară 
obligatorie ocupă o suprafață de cel 
puțin 50% din suprafața cea mai mare 
de pe ambalajul sau recipientul 
respectiv. Pentru astfel de produse se 
iau în considerare criteriile stabilite în 
anexa **.

Or. en
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Justificare

Dimensiunea minimă a caracterelor de 3 mm nu este practică, în special în cazul ambalajelor 
mici. Acest aliniat ar scuti de la această cerință ambalajele mici și produsele care într-adevăr 
au foarte puțin spațiu de etichetare. De asemenea, s-ar evita necesitatea unor ambalaje și 
materiale de etichetare mai mari.

Amendamentul 363
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dimensiunea minimă a caracterelor 
menționată la alineatul (1) nu se aplică în 
cazul ambalajelor sau al recipientelor a 
căror suprafață maximă este mai mică de
10 cm².

(4) Dimensiunea minimă a caracterelor 
menționată la alineatul (1) nu se aplică în 
cazul ambalajelor sau al recipientelor a 
căror suprafață maximă este mai mică de 
100 cm².

Or. en

Justificare

Dacă dimensiunea minimă a caracterelor ar deveni obligatorie, atunci ar trebui luată în 
considerare o scutire efectivă pentru ambalajele mici. 100 cm2 este suprafața minimă 
necesară pentru dimensiunea minimă a caracterelor propusă de Comisie.

Amendamentul 364
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Informațiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare sunt amplasate într-
un loc evident, astfel încât să fie ușor 
vizibile, lizibile și, după caz, indelebile. 
Acestea nu trebuie să fie în nici un caz 
disimulate, ascunse, trunchiate sau 
separate prin orice alte reprezentări scrise 

(6) Informațiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare sunt amplasate într-
un loc evident, astfel încât să fie ușor 
vizibile, lizibile și, după caz, indelebile. 
Acestea nu trebuie să fie în nici un caz 
disimulate, ascunse sau separate prin orice 
alte reprezentări scrise sau imagini sau prin 
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sau imagini sau prin orice alt element 
intercalat.

orice alt element intercalat.

Or. en

Justificare

Nu se oferă niciun argument în sprijinul modificării actualei formulări și nu există niciun 
argument evident. Încă o dată, se inserează un termen nedefinit („trunchiate”), care nu va da 
naștere decât la discuții și probleme în punerea în aplicare de zi cu zi a legislației, fără nicio 
justificare evidentă.

Amendamentul 365
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Informațiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare sunt amplasate într-
un loc evident, astfel încât să fie ușor 
vizibile, lizibile și, după caz, indelebile. 
Acestea nu trebuie să fie în nici un caz 
disimulate, ascunse, trunchiate sau separate 
prin orice alte reprezentări scrise sau 
imagini sau prin orice alt element 
intercalat.

(6) Informațiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare sunt amplasate într-
un loc evident, astfel încât să fie ușor 
vizibile, lizibile și indelebile. Acestea nu 
trebuie să fie în nici un caz disimulate, 
ascunse, trunchiate sau separate prin orice 
alte reprezentări scrise sau imagini sau prin 
orice alt element intercalat.

Or. es

Justificare

Nu este clar de ce informațiile obligatorii trebuie să fie indelebile doar în anumite cazuri.
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Amendamentul 366
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a

(1) În cazul în care țara de origine sau 
locul de proveniență al produsului 
alimentar nu coincide cu cel al 
ingredientului (ingredientelor) său (sale) 
de bază, se menționează, de asemenea, 
țara de origine sau locul de proveniență al 
respectivului (respectivelor) ingredient(e).

(2) În cazul cărnii, cu excepția celei de 
vită sau de mânzat, indicarea țării de 
origine sau a locului de proveniență poate 
apărea ca un singur loc numai atunci 
când animalele s-au născut, au fost 
crescute și sacrificate în aceeași țară sau 
în același loc. În alte cazuri, se furnizează 
informații privind fiecare din locurile 
diferite de naștere, de creștere sau de 
sacrificare.

(3) Comisia stabilește norme de punere în 
aplicare a alineatului (1). Respectivele 
măsuri, care au scopul de a modifica 
elemente neesențiale din prezentul 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 49 alineatul (3).

(4) Comisia poate stabili norme de punere 
în aplicare privind condițiile și criteriile 
de tratare a mențiunilor oferite în mod 
voluntar. Respectivele măsuri, care au 
scopul de a modifica elemente neesențiale 
din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 49 alineatul (3).
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Or. en

Justificare

Este în interesul consumatorilor să fie informați cu privire la locul în care produsul a fost 
fabricat. Prin urmare, ar trebui impusă indicarea obligatorie pe etichetă a țării de origine.

Amendamentul 367
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 15 – literele a și b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informațiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare sunt puse la dispoziție 
înainte de cumpărare și apar pe suportul de 
vânzare la distanță sau sunt furnizate prin 
alte mijloace corespunzătoare;

(a) informațiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare sunt puse la dispoziție 
înainte de cumpărare și în momentul 
livrării și apar pe suportul de vânzare la 
distanță sau sunt furnizate prin alte 
mijloace corespunzătoare;

(b) mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (d), (f), (g), (h) și (k) 
sunt obligatorii numai în momentul 
livrării.

Or. es

Justificare

Nu este clar de ce se distinge între informațiile care ar trebui să fie puse la dispoziție înainte 
de cumpărare și în momentul livrării. Această diferență ar putea avea drept rezultat lipsa de 
acces a consumatorilor la informații esențiale.

Amendamentul 368
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 15 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informațiile obligatorii referitoare la (a) informațiile obligatorii referitoare la 
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produsele alimentare sunt puse la dispoziție 
înainte de cumpărare și apar pe suportul 
de vânzare la distanță sau sunt furnizate 
prin alte mijloace corespunzătoare;

produsele alimentare sunt puse la dispoziție 
înainte de încheierea contractului și sunt 
lizibile într-un mod adecvat pentru 
mijlocul de comunicare la distanță folosit;
consumatorul primește informațiile 
obligatorii pe un suport durabil, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (2) 
din prezentul regulament, într-o perioadă 
de timp rezonabilă după încheierea 
contractului dar nu mai târziu de 
momentul livrării produsului alimentar.

Or. en

Justificare

Formularea propusă reflectă abordarea folosită în alte acte legislative pertinente ale UE 
privind consumatorii.

Amendamentul 369
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 15 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (d), (f), (g), (h) și (k) 
sunt obligatorii numai în momentul 
livrării.

eliminat

Or. en

Justificare

Informațiile obligatorii privind produsele alimentare [adică mențiunile stabilite la articolul 9 
alineatul (1) și alte mențiuni suplimentare obligatorii pentru tipuri sau categorii specifice de 
produse alimentare, stabilite în anexa III] sunt puse la dispoziție înainte de încheierea 
tranzacției de cumpărare. Acest amendament garantează faptul că, în cazul vânzării la 
distanță, toate informațiile obligatorii privind produsul alimentar, inclusiv informațiile 
obligatorii în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) literele (d), (f), (g), (h) și (k), sunt de 
asemenea disponibile în momentul încheierii tranzacției de cumpărare. 
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Amendamentul 370
Kathy Sinnott

Propunere de regulament
Articolul 15 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (d), (f), (g), (h) și (k) 
sunt obligatorii numai în momentul 
livrării.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament garantează faptul că, în cazul vânzării la distanță, toate informațiile 
obligatorii privind produsul alimentar, inclusiv informațiile obligatorii în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (1) literele (d), (f), (g), (h) și (k), sunt de asemenea disponibile în 
momentul încheierii tranzacției de cumpărare. 

Amendamentul 371
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 15 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (d), (f), (g), (h) și (k)
sunt obligatorii numai în momentul livrării.

(b) mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (d), (f), (g), (h) și (j)
sunt obligatorii numai în momentul livrării.

Or. de

Justificare

Conținutul de alcool al băuturilor alcoolice este o informație extrem de importantă care 
trebuie să fie disponibilă consumatorilor care cumpără on-line sau prin comenzi poștale 
înainte ca produsul să fie livrat. Instrucțiunile de utilizare, pe de altă parte, sunt necesare 
doar în momentul în care produsul alimentar este consumat, prin urmare acestea pot fi 
furnizate în momentul livrării.
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Amendamentul 372
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 15 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (d), (f), (g), (h) și (k)
sunt obligatorii numai în momentul livrării.

(b) mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) litera (f) sunt obligatorii 
numai în momentul livrării.

Or. en

Justificare

Cu excepția termenului de valabilitate, care nu poate fi prezentat în prealabil, produsele 
alimentare furnizate prin intermediul vânzărilor la distanță ar trebui să satisfacă aceleași 
cerințe informaționale ca produsele comercializate în magazine.

Amendamentul 373
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 9 alineatul (2), informațiile 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare sunt redactate într-o limbă ușor 
de înțeles de către consumatorii din 
statele membre în care se comercializează 
un produs alimentar.

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 9 alineatul (2), informațiile 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare sunt redactate în limba (limbile) 
utilizată (utilizate) în statul membru în 
care se comercializează un produs 
alimentar.

Or. fr

Justificare

Consumatorii trebuie să dispună de informații referitoare la produsele alimentare în limba 
lor.
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Amendamentul 374
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statul membru în care este 
comercializat un produs alimentar poate 
să prevadă, pe teritoriul său, ca aceste 
mențiuni să figureze într-una sau mai 
multe limbi dintre limbile oficiale ale 
Comunității.

eliminat

Or. de

Justificare

Având în vedere mobilitatea crescută a consumatorilor în UE, propunerea Comisiei nu mai 
este de actualitate. În consecință, alineatul (2) ar trebui eliminat.

Amendamentul 375
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statul membru în care este 
comercializat un produs alimentar poate să 
prevadă, pe teritoriul său, ca aceste 
mențiuni să figureze într-una sau mai multe 
limbi dintre limbile oficiale ale 
Comunității.

(2) Statul membru în care este 
comercializat un produs alimentar poate să 
prevadă, pe teritoriul său, ca aceste 
mențiuni să figureze într-una sau mai multe 
limbi dintre limbile oficiale ale 
Comunității. Cu toate acestea, astfel de 
cerințe nu pot împiedica furnizarea 
informațiilor obligatorii în alte limbi ale 
UE pe care consumatorii din diversele 
state membre le înțeleg cu ușurință. 

Or. en



AM\762307RO.doc 49/186 PE418.218v01-00

RO

Justificare

Deși informațiile obligatorii cu privire la produsele alimentare trebuie să fie prezentate într-o 
limbă pe care consumatorii o înțeleg, normele respective nu trebuie să afecteze libera 
circulație a mărfurilor. Normele referitoare la limbile utilizate trebuie să fie suficient de 
flexibile pentru a permite consumatorilor să primească informații într-o limbă pe care o pot 
înțelege fără dificultate, deși aceasta poate să nu fie limba lor maternă. Jurisprudența Curții 
Europene de Justiție vine în sprijinul acestei flexibilități.

Amendamentul 376
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatele (1) și (2) nu se opun
redactării mențiunilor în mai multe limbi.

(3) Alineatul (1) nu se opune redactării 
mențiunilor în mai multe limbi.

Or. de

Justificare

Dispozițiile articolului 16 depășesc cadrul Directivei 2000/13/CE privind etichetarea și al 
jurisprudenței relevante a Curții Europene de Justiție. Ar trebui să se utilizeze în continuare 
un limbaj ușor de înțeles pentru consumatori. Și mențiunile în limbile străine trebuie să fie 
permise, dacă pot fi înțelese cu ușurință. Etalonul pentru a judeca ce este ușor de înțeles în 
sensul prezentei dispoziții îl reprezintă întotdeauna, în conformitate cu principiile legislației 
în domeniul alimentar, opinia majoritară a consumatorului de rând informat.

Amendamentul 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul buteliilor de sticlă destinate 
reutilizării, care au un marcaj indelebil și 
care, prin urmare, nu poartă nici etichetă, 
nici inel, nici manșetă, sunt obligatorii 
numai mențiunile prevăzute la articolul 9 

eliminat
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alineatul (1) literele (a), (c), (e), (f) și (l).

Or. en

Justificare

Faptul că un produs se vinde în sticle nu justifică omiterea informațiilor obligatorii conform 
articolului 9.

Amendamentul 378
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul buteliilor de sticlă destinate 
reutilizării, care au un marcaj indelebil și 
care, prin urmare, nu poartă nici etichetă, 
nici inel, nici manșetă, sunt obligatorii 
numai mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (a), (c), (e), (f) și (l).

(1) În cazul buteliilor de sticlă destinate 
reutilizării, care au un marcaj indelebil și 
care, prin urmare, nu poartă nici etichetă, 
nici inel, nici manșetă, sunt obligatorii 
numai mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (a), (c), (e) și (f).

Or. de

Justificare

Se respinge o etichetare nutrițională obligatorie. Buteliile de sticlă destinate reutilizării sunt 
comercializate ca porții individuale (de exemplu de 200ml sau 250 ml). Spațiul disponibil 
pentru mențiuni este redus în cazul buteliilor respective. De aceea, trebuie păstrate volumul 
actual al mențiunilor, și anume menționarea denumirii de comercializare, a cantității nete, a 
substanțelor alergene și a termenului minim de valabilitate [a se vedea articolul 13 alineatul 
(4) din Directiva 2000/13/CE privind etichetarea].
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Amendamentul 379
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul buteliilor de sticlă destinate 
reutilizării, care au un marcaj indelebil și 
care, prin urmare, nu poartă nici etichetă, 
nici inel, nici manșetă, sunt obligatorii 
numai mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (a), (c), (e), (f) și (l).

(1) În cazul buteliilor de sticlă destinate 
reutilizării, care au un marcaj indelebil și 
care, prin urmare, nu poartă nici etichetă, 
nici inel, nici manșetă, sunt obligatorii 
numai mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (a)-(d), (e), (f), (g)și 
(l).

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament vizează extinderea informațiilor care trebuie furnizate 
consumatorilor, în conformitate cu amendamentul la articolul 9 alineatul (2).

Amendamentul 380
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul buteliilor de sticlă destinate 
reutilizării, care au un marcaj indelebil și 
care, prin urmare, nu poartă nici etichetă, 
nici inel, nici manșetă, sunt obligatorii 
numai mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (a), (c), (e), (f) și (l).

(1) În cazul buteliilor de sticlă destinate 
reutilizării, care au un marcaj indelebil și 
care, prin urmare, nu poartă nici etichetă, 
nici inel, nici manșetă, sunt obligatorii 
numai mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (a), (b),(c), (d), (f), (g) 
și (l).

Or. en

Justificare

Informațiile de la articolul 9 alineatul (1): (b) „lista ingredientelor”, (d) „cantitatea de 
anumite ingrediente sau categorii de ingrediente” și (g) „condițiile speciale de păstrare și de 
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utilizare” ar trebui de asemenea să fie obligatorii pentru produsele ambalate în butelii de 
sticlă destinate reutilizării.

Amendamentul 381
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul buteliilor de sticlă destinate 
reutilizării, care au un marcaj indelebil și 
care, prin urmare, nu poartă nici etichetă, 
nici inel, nici manșetă, sunt obligatorii 
numai mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (a), (c), (e), (f) și (l).

(1) În cazul buteliilor de sticlă destinate 
reutilizării, care au un marcaj indelebil și 
care, prin urmare, nu poartă nici etichetă, 
nici inel, nici manșetă, sunt obligatorii 
numai mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (a), (c), (e), (f) și (l). 
Informațiile menționate la articolul 9 
alineatul (1) litera (l) se limitează la 
informațiile menționate la articolul 29 
alineatul (1) litera (a).

Or. de

Justificare

Buteliile de sticlă destinate reutilizării, care au un marcaj indelebil, sunt vândute de obicei 
sub formă de porții unice (de exemplu 200 ml sau 250 ml) și au o suprafață pentru imprimare 
foarte mică. Pe această suprafață pentru imprimare foarte mică nu ar fi suficient spațiu 
pentru specificarea unor informații nutriționale complete. Prin urmare, informațiile 
nutriționale ar trebui limitate la informațiile relevante pentru consumator, și anume valoarea 
energetică.

Amendamentul 382
Kathy Sinnott

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul buteliilor de sticlă destinate 
reutilizării, care au un marcaj indelebil și 
care, prin urmare, nu poartă nici etichetă, 

(1) În cazul buteliilor de sticlă destinate 
reutilizării, care au un marcaj indelebil și 
care, prin urmare, nu poartă nici etichetă, 
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nici inel, nici manșetă, sunt obligatorii 
numai mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (a), (c), (e), (f) și (l).

nici inel, nici manșetă, sunt obligatorii 
numai mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (a), (b),(c), (d), (f), (g) 
și (l).

Or. en

Justificare

Informațiile de la articolul 9 alineatul (1): (b) „lista ingredientelor”, (d) „cantitatea de 
anumite ingrediente sau categorii de ingrediente” și (g) „condițiile speciale de păstrare și de 
utilizare” ar trebui de asemenea să fie obligatorii pentru produsele ambalate în butelii de 
sticlă destinate reutilizării.

Amendamentul 383
Péter Olajos

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile menționate la articolul 9 
alineatul (1) litera (l) se limitează la 
informațiile menționate la articolul 29 
alineatul (1) litera (a).

Or. en

Justificare

Buteliile de sticlă destinate reutilizării, care au un marcaj indelebil, sunt vândute de obicei 
sub formă de porții unice (de exemplu 200 ml sau 250 ml) și au o suprafață pentru imprimare 
foarte mică. O declarație nutrițională deplină nu ar încăpea pe această suprafață mică, 
destinată imprimării, și, prin urmare, informațiile respective ar trebui limitate la cele mai 
importante pentru consumator -- valoarea energetică. 
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Amendamentul 384
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață cea mai mare măsoară 
mai puțin de 10 cm2, numai mențiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele 
(a), (c), (e), (f) sunt obligatorii pe ambalaj 
sau pe etichetă. Mențiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt 
furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la 
dispoziție la cererea consumatorului.

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață cea mai mare măsoară 
mai puțin de 10 cm2 sau al sticlelor 
miniaturale a căror etichetă cea mai mare 
nu depășește 25 cm², numai mențiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele 
(a), (c), (e) și (f) sunt obligatorii pe ambalaj 
sau pe etichetă. Mențiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt 
furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la 
dispoziție la cererea consumatorului.

Or. en

Justificare

În anumite sectoare, îndeosebi în cel al băuturilor spirtoase, vânzarea de sticle miniaturale, 
de obicei de 5 cl, este larg răspândită. Având în vedere dimensiunea redusă a acestora și 
faptul că servesc la degustare, este indicat ca și acestea să beneficieze de exceptarea de la 
anumite cerințe de etichetare. Cu toate acestea, sticlele nu pot fi măsurate cu ușurință pentru 
a stabili suprafața maximă. Prin urmare, este mai simplu, nu în ultimul rând pentru 
autoritățile însărcinate cu punerea în aplicare, ca factorul determinant pentru exceptare să 
fie dimensiunea maximă a etichetei.

Amendamentul 385
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață cea mai mare măsoară 
mai puțin de 10 cm2, numai mențiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele 
(a), (c), (e), (f) sunt obligatorii pe ambalaj 
sau pe etichetă. Mențiunile prevăzute la 

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață cea mai mare ce poate fi 
imprimată măsoară mai puțin de 100 cm2, 
numai mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (a), (c), (e) și (f) sunt 
obligatorii pe ambalaj sau pe etichetă.
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articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt 
furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la 
dispoziție la cererea consumatorului.

Mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) litera (b) sunt furnizate prin 
alte mijloace sau sunt puse la dispoziție la 
cererea consumatorului.

Or. en

Justificare

Pentru ca informațiile de pe un ambalaj să poată fi citite cu ușurință, este necesară o 
exceptare pentru o suprafață de până la 100 cm² și nu doar până la 10 cm². De exemplu, o 
ciocolată are o suprafață imprimabilă de 70 cm2. 

Amendamentul 386
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață cea mai mare măsoară 
mai puțin de 10 cm2, numai mențiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele 
(a), (c), (e), (f) sunt obligatorii pe ambalaj 
sau pe etichetă. Mențiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt 
furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la 
dispoziție la cererea consumatorului.

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață cea mai mare ce poate fi 
imprimată măsoară mai puțin de 100 cm2, 
numai mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (a), (c), (e) și (f) sunt 
obligatorii pe ambalaj sau pe etichetă. 
Mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) litera (b) sunt furnizate prin 
alte mijloace sau sunt puse la dispoziție la 
cererea consumatorului.

Or. en

Justificare

Pentru ca informațiile de pe un ambalaj să poată fi citite cu ușurință, este necesară o 
exceptare pentru o suprafață de până la 100 cm² și nu doar până la 10 cm². De exemplu, o 
ciocolată are o suprafață imprimabilă de 70 cm2. 
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Amendamentul 387
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață cea mai mare măsoară 
mai puțin de 10 cm2, numai mențiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele 
(a), (c), (e), (f) sunt obligatorii pe ambalaj 
sau pe etichetă. Mențiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt 
furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la 
dispoziție la cererea consumatorului.

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață cea mai mare măsoară 
mai puțin de 100 cm2, numai mențiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele 
(a), (c), (e) și (f) sunt obligatorii pe ambalaj 
sau pe etichetă. Mențiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt 
furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la 
dispoziție la cererea consumatorului.

Or. en

Justificare

Informațiile obligatorii vor ocupa în curând mai mult de 10 cm². Prin urmare, informațiile 
trebuie să fie obligatorii numai dacă ambalajul are o suprafață de cel puțin 100 cm².

Amendamentul 388
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață cea mai mare măsoară 
mai puțin de 10 cm2, numai mențiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele
(a), (c), (e), (f) sunt obligatorii pe ambalaj 
sau pe etichetă. Mențiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt 
furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la 
dispoziție la cererea consumatorului.

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață cea mai mare ce poate fi 
imprimată măsoară mai puțin de 100 cm2

sau a căror cantitate netă este mai mică 
de 30 g, numai mențiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) literele (a), (c), (e) 
și (f) sunt obligatorii pe ambalaj sau pe 
etichetă. Mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) litera (b) sunt furnizate prin 
alte mijloace sau sunt puse la dispoziție la 
cererea consumatorului.
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Or. de

Justificare

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen. 

Amendamentul 389
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață cea mai mare măsoară 
mai puțin de 10 cm2, numai mențiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele
(a), (c), (e), (f) sunt obligatorii pe ambalaj 
sau pe etichetă. Mențiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt 
furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la 
dispoziție la cererea consumatorului.

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață cea mai mare ce poate fi 
imprimată măsoară mai puțin de 50 cm2, 
numai mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (a), (c), (e) și (f) sunt 
obligatorii pe ambalaj sau pe etichetă.
Mențiunile prevăzute la articolul 9
alineatul (1) litera (b) sunt furnizate prin 
alte mijloace sau sunt puse la dispoziție la 
cererea consumatorului.

Or. de

Justificare

Dimensiunea unui pachet de gumă de mestecat este de 10 cm2. Pentru majoritatea produselor 
de acest tip ar fi imposibilă imprimarea tuturor informațiilor obligatorii cu caractere de 3mm 
pe o suprafață mai mică de 50 cm2. Suprafața prevăzută pentru cazuri excepționale ar trebui 
să fie mai mare.
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Amendamentul 390
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață cea mai mare măsoară 
mai puțin de 10 cm2, numai mențiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele 
(a), (c), (e), (f) sunt obligatorii pe ambalaj 
sau pe etichetă. Mențiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt 
furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la 
dispoziție la cererea consumatorului.

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață cea mai mare măsoară 
mai puțin de 10 cm2, numai mențiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele 
(a), (b), (c), (e) și (f) sunt obligatorii pe 
ambalaj sau pe etichetă. Mențiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera 
(b) sunt furnizate prin alte mijloace sau 
sunt puse la dispoziție la cererea 
consumatorului.

Or. en

Justificare

Lista de ingrediente reprezintă o informație atât de importantă, încât ar trebui inclusă și pe 
ambalajele mici.

Amendamentul 391
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață cea mai mare măsoară 
mai puțin de 10 cm2, numai mențiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele 
(a), (c), (e), (f) sunt obligatorii pe ambalaj 
sau pe etichetă. Mențiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt 
furnizate prin alte mijloace sau sunt puse 
la dispoziție la cererea consumatorului.

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață cea mai mare măsoară 
mai puțin de 10 cm2, numai mențiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele 
(a), (c), (e) și (f) sunt obligatorii pe ambalaj 
sau pe etichetă. Cu toate acestea, punerea 
la dispoziție prin intermediul internetului 
a tuturor mențiunilor de la articolul 9 
alineatul (1) este obligatorie, informațiile 
respective fiind disponibile la locul de 
cumpărare.
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Or. en

Justificare

Faptul că un produs are dimensiuni mici nu justifică omiterea informațiilor obligatorii 
conform articolului 9.

Amendamentul 392
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață cea mai mare măsoară 
mai puțin de 10 cm2, numai mențiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele 
(a), (c), (e), (f) sunt obligatorii pe ambalaj 
sau pe etichetă. Mențiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt 
furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la 
dispoziție la cererea consumatorului.

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață cea mai mare ce poate fi 
imprimată măsoară mai puțin de 80 cm2, 
numai mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (a), (c), (e) și (f) sunt 
obligatorii pe ambalaj sau pe etichetă. 
Mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) litera (b) sunt furnizate prin 
alte mijloace sau sunt puse la dispoziție la 
cererea consumatorului.

Or. de

Justificare

Derogările prevăzute în propunerea Comisiei pentru dimensiunea ambalajelor sunt nerealiste 
și nu sunt fezabile.

Amendamentul 393
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul produselor alimentare 
conținute în ambalaje sau recipiente a 
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căror suprafață cea mai mare măsoară 
mai puțin de 25 cm2, declarația 
nutrițională prevăzută la articolul 9 
alineatul (1) litera (l) nu este obligatorie 
pe ambalaj sau pe etichetă. Cu toate 
acestea, punerea la dispoziție prin 
intermediul internetului a acestor 
informații este obligatorie, informațiile 
respective fiind disponibile la locul de 
cumpărare.

Or. en

Justificare

În legătură cu amendamentul privind anexa IV. Prima propoziție a fost preluată din anexa IV, 
pentru a se insera cerința privind punerea la dispoziție a informațiilor obligatorii prin 
intermediul internetului.

Amendamentul 394
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere altor dispoziții 
comunitare care prevăd o declarație 
nutrițională obligatorie, declarația 
menționată la articolul 9 alineatul (1) litera
(l) nu este obligatorie pentru produsele 
alimentare menționate în anexa IV.

(3) Fără a aduce atingere altor dispoziții 
comunitare care prevăd o declarație 
nutrițională obligatorie, declarația
nutrițională menționată la articolul 9 
alineatul (1) litera (l) nu este obligatorie 
pentru produsele alimentare menționate în 
anexa IV.

Or. de

Justificare

Derogările prevăzute în propunerea Comisiei pentru dimensiunea ambalajelor sunt nerealiste 
și nu sunt fezabile.
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Amendamentul 395
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul produselor care nu sunt 
preambalate, inclusiv cele oferite de 
unitățile de restaurație colectivă în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) 
litera (d), nu este obligatorie specificarea 
mențiunilor prevăzute la articolul 9 și la 
articolul 29.

Or. de

Justificare

A se vedea justificarea de la considerentul (49).

Amendamentul 396
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Denumirea produsului alimentar este 
denumirea sa legală. În absența unei 
asemenea denumiri, denumirea produsului
alimentar este denumirea sa curentă sau, în 
cazul în care nu există o denumire curentă
sau aceasta nu este folosită, se indică 
denumirea descriptivă a produsului 
alimentar.

(1) Denumirea produsului alimentar este 
denumirea prevăzută în legislația 
relevantă. În absența unei asemenea 
denumiri, denumirea produsului alimentar 
este denumirea sa consacrată sau, în cazul 
în care nu există o denumire consacrată
sau aceasta nu este folosită, se indică 
denumirea descriptivă a produsului 
alimentar.

Or. de

Justificare

Adaptare lingvistică la terminologia folosită în Directiva 2000/13/CE privind etichetarea. 
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Amendamentul 397
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În anexa V sunt stabilite dispoziții 
specifice privind utilizarea denumirii 
produsului alimentar și a mențiunilor 
care îl însoțesc.

(2) Se admite utilizarea în statul membru 
de comercializare a denumirii de 
comercializare sub care produsul este 
fabricat legal și comercializat în statul 
membru de producție.
Cu toate acestea, atunci când aplicarea 
celorlalte dispoziții ale prezentei directive, 
în special cele privind mențiunile 
obligatorii, nu este de natură să permită 
consumatorilor din statul membru de 
comercializare să cunoască natura reală a 
produsului alimentar și să îl distingă de 
produsele cu care ar putea fi confundat, 
denumirea de comercializare este însoțită 
de alte informații descriptive care trebuie 
să figureze în apropierea acesteia.
(2a) În cazuri excepționale, denumirea de 
comercializare a statului membru de 
producție nu se utilizează în statul 
membru de comercializare atunci când 
produsul alimentar pe care îl desemnează 
se îndepărtează în asemenea măsură, din 
punct de vedere al compoziției sau al 
fabricării sale, de produsul cunoscut sub 
această denumire, încât dispozițiile de la 
alineatul (2) nu sunt suficiente să asigure, 
în statele membre de comercializare, o 
informare corectă a consumatorului.
(2b) O marcă comercială, o marcă de 
fabrică sau o denumire de fantezie nu se 
pot substitui denumirii de comercializare.
(2c) Denumirea de comercializare 
cuprinde sau este însoțită de mențiuni
privind starea fizică în care se găsește 
produsul alimentar sau tratamentul 
specific pe care l-a suferit (de exemplu: 
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praf, liofilizat, congelat, concentrat, 
afumat), în cazul când omiterea acestei 
informații ar putea induce o stare de 
confuzie cumpărătorului.
(2d) Orice produs alimentar care a fost 
tratat cu radiații ionizante trebuie să 
poarte mențiunea „iradiat” sau „tratat 
prin radiație ionizantă”.
(2e) Anexa V cuprinde cerințe specifice 
privind denumirea de comercializare 
„carne tocată”. 

Or. de

Justificare

În vederea simplificării și a unei mai bune reglementări, dispozițiile privind denumirea de 
comercializare a unui produs alimentar ar trebui incluse într-un singur articol în textul 
prezentului regulament (aici articolul 18). Dispozițiile actuale din Directiva 2000/13/CE 
privind etichetarea erau clare și lipsite de ambiguități și, de aceea, ar trebui preluate (a se 
vedea articolul 5).

Amendamentul 398
Riitta Myller

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, berea și băuturile spirtoase, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
[…] din […] al Parlamentului European 
și al Consiliului privind definirea, 
descrierea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului. Comisia întocmește un raport 
după [cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament] privind aplicarea 
articolului 19 pentru produsele respective, 

eliminat  
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care poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor de etichetare a 
ingredientelor. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3);

Or. fi

Justificare

De asemenea, este importantă informarea consumatorilor cu privire la ingredientele prezente 
în băuturile alcoolice. Acest lucru este deosebit de important pentru consumatorii care, de 
exemplu, suferă de diabet.

Amendamentul 399
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, berea și băuturile spirtoase, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
[…] din […] al Parlamentului European 
și al Consiliului privind definirea, 
descrierea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului. Comisia întocmește un raport 
după [cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament] privind aplicarea 
articolului 19 pentru produsele respective, 
care poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor de etichetare a 
ingredientelor. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 

eliminat
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ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3);  

Or. en

Justificare

În cazul tuturor băuturilor alcoolice ar trebui impuse norme speciale, deoarece consumatorii 
trebuie informați cu privire la cantitatea și calitatea nutrienților principali ce se conțin în 
aceste băuturi, precum glucidele și valoarea energetică totală.

Amendamentul 400
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, berea și băuturile spirtoase, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
[…] din […] al Parlamentului European 
și al Consiliului privind definirea, 
descrierea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului. Comisia întocmește un raport 
după [cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament] privind aplicarea 
articolului 19 pentru produsele respective, 
care poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor de etichetare a 
ingredientelor. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 

eliminat
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articolul 49 alineatul (3);  

Or. en

Justificare

Întrucât obiectivul acestui regulament este atingerea unui nivel înalt al sănătății 
consumatorilor, este de neînțeles de ce anume băuturile alcoolice ar trebui să beneficieze de 
avantaje și să fie scutite de cerințele de etichetare. 

Amendamentul 401
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, berea și băuturile spirtoase, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
[…] din […] al Parlamentului European 
și al Consiliului privind definirea, 
descrierea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului. Comisia întocmește un raport 
după [cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament] privind aplicarea 
articolului 19 pentru produsele respective, 
care poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor de etichetare a 
ingredientelor. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3);  

eliminat

Or. en
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Amendamentul 402
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, berea și băuturile spirtoase, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
[…] din […] al Parlamentului European 
și al Consiliului privind definirea, 
descrierea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului. Comisia întocmește un raport 
după [cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament] privind aplicarea 
articolului 19 pentru produsele respective, 
care poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor de etichetare a 
ingredientelor. Măsurile respective,
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3);

(e) băuturile care conțin peste 1,2 % 
alcool în volum. Comisia întocmește un 
raport după [cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament] privind 
aplicarea articolului 19 pentru produsele 
respective, care poate fi însoțit de măsuri 
specifice de stabilire a normelor de 
etichetare a ingredientelor. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3);

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura condiții de concurență egale, toate băuturile alcoolice ar trebui tratate în 
mod egal, astfel încât să se evite ramificații cu efect anticoncurențial. 
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Amendamentul 403
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, berea și băuturile spirtoase, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
[…] din […] al Parlamentului European 
și al Consiliului privind definirea, 
descrierea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului. Comisia întocmește un raport 
după [cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament] privind aplicarea 
articolului 19 pentru produsele respective, 
care poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor de etichetare a 
ingredientelor. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3);

(e) băuturi care conțin alcool. Comisia
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea articolului 19 
pentru produsele respective, care poate fi
însoțit de măsuri specifice de stabilire a 
normelor de etichetare a ingredientelor.
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3);

Or. de

Justificare

Dacă sunt excluse vinul, berea și băuturile spirtoase, dar nu și alte băuturi alcoolice, sectorul 
nu poate fi armonizat. Anumite produse definite ar fi favorizate, în timp ce altele ar fi 
discriminate. Acest lucru ar denatura concurența, iar consumatorii ar fi induși în eroare în 
ceea ce privește compoziția diferitelor produse.
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Amendamentul 404
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, berea și băuturile spirtoase, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
[…] din […] al Parlamentului European 
și al Consiliului privind definirea, 
descrierea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului. Comisia întocmește un raport 
după [cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament] privind aplicarea 
articolului 19 pentru produsele respective, 
care poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor de etichetare a 
ingredientelor. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3);  

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului. Comisia întocmește un raport 
după [cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament] privind aplicarea 
articolului 19 pentru vin, care poate fi 
însoțit de măsuri specifice de stabilire a 
normelor de etichetare a ingredientelor. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3);  

Or. en

Justificare

Acest amendament garantează informarea consumatorilor cu privire la ingredientele folosite 
pentru producerea berii și a băuturilor spirtoase. Ingredientele folosite în aceste produse 
diferă foarte mult. De exemplu, în cazul berii orzul poate fi în mare parte înlocuit de porumb. 
Conform considerentului (27), băuturile alcoolice mixte trebuie să fie însoțite de informații cu 
privire la ingredientele pe care le conțin, pentru a pune la dispoziția consumatorilor 
informații referitoare la produsele alimentare, care să le permită să facă o alegere în deplină 
cunoștință de cauză. Aceste informații trebuie puse la dispoziție în cazul berii și al băuturilor 
spirtoase.
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Amendamentul 405
Graham Watson, Jules Maaten

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, berea și băuturile spirtoase, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
[…] din […] al Parlamentului European și 
al Consiliului privind definirea, descrierea, 
prezentarea, etichetarea și protecția 
indicațiilor geografice ale băuturilor 
spirtoase și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1576/89 al Consiliului. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea articolului 
19 pentru produsele respective, care poate 
fi însoțit de măsuri specifice de stabilire a 
normelor de etichetare a ingredientelor. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3);

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentele (CE) nr. 1493/1999 și nr. 
1601/1991 ale Consiliului, vinurile din 
fructe, astfel cum sunt menționate la 
anexa VII litera C punctul 2 din 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, cidrul, cidrul de pere și 
hidromelul, indiferent dacă toate 
băuturile menționate mai sus sunt 
aromatizate sau nu, berea și băuturile 
spirtoase, astfel cum sunt definite la 
articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. […] din […] al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului.

Or. en

Justificare

Pentru a evita discriminarea vinurilor din fructe, a vinurilor aromatizate și a cidrului, care 
reprezintă băuturi alcoolice fermentate, la fel ca vinul și berea.



AM\762307RO.doc 71/186 PE418.218v01-00

RO

Amendamentul 406
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, berea și băuturile spirtoase, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
[…] din […] al Parlamentului European 
și al Consiliului privind definirea, 
descrierea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului. Comisia întocmește un raport 
după [cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament] privind aplicarea 
articolului 19 pentru produsele respective, 
care poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor de etichetare a 
ingredientelor. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3);

(e) categorii de vinuri, astfel cum sunt 
definite în Regulamentul (CE) nr. 
479/2008 al Consiliului, produse astfel 
cum sunt definite în Regulamentul (CEE) 
nr. 1601/91 și produse similare obținute 
din alte fructe decât strugurii, berea și 
băuturile spirtoase, astfel cum sunt 
definite în Regulamentul (CE) nr. 
110/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului. Comisia întocmește un raport 
după [cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament] privind aplicarea 
articolului 19 pentru produsele respective, 
care poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor de etichetare a 
ingredientelor. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3);

Or. es

Justificare

Se propune modificarea formulării odată cu adoptarea regulamentelor privind organizarea 
comună a pieței vitivinicole și a băuturilor spirtoase.
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Amendamentul 407
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, berea și băuturile spirtoase, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.
[…] din […] al Parlamentului European și 
al Consiliului privind definirea, descrierea, 
prezentarea, etichetarea și protecția 
indicațiilor geografice ale băuturilor 
spirtoase și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1576/89 al Consiliului. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea articolului 19 
pentru produsele respective, care poate fi 
însoțit de măsuri specifice de stabilire a 
normelor de etichetare a ingredientelor.
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3);

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, produsele vitivinicole, astfel 
cum sunt definite în Regulamentele (CE) 
nr. 479/2008 și nr. 1601/1991 ale 
Consiliului, berea cu aromă de fructe, 
berea și băuturile spirtoase, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului
din 15 ianuarie 2008 privind definirea,
desemnarea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase, precum și ale altor 
băuturi alcoolice. Comisia întocmește un 
raport după [cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament] privind 
aplicarea articolului 19 pentru produsele 
respective, care poate fi însoțit de măsuri 
specifice de stabilire a normelor de 
etichetare a ingredientelor. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3);

Or. de

Justificare

În general, băuturile alcoolice nu ar trebui să intre în sfera prezentului regulament, ci să facă 
obiectul unor dispoziții speciale. În plus, trebuie clarificate mai întâi anumite chestiuni de 
principiu, căci, de exemplu, în cazul băuturilor spirtoase, o mărime de referință pentru 
mențiunile referitoare la valoarea nutritivă în 100 ml ar fi extrem de nepotrivită, iar multe 
substanțe nutritive conținute în alimente nu se regăsesc în băuturile alcoolice. 
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Amendamentul 408
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, berea și băuturile spirtoase, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
[…] din […] al Parlamentului European și 
al Consiliului privind definirea, descrierea, 
prezentarea, etichetarea și protecția 
indicațiilor geografice ale băuturilor 
spirtoase și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1576/89 al Consiliului.

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, băuturile aromatizate pe bază 
de vin și cocteilurile aromatizate obținute 
din produse vitivinicole, astfel cum sunt 
definite în Regulamentul (CE) nr. 
1601/1991 al Consiliului, vinurile din 
fructe, astfel cum sunt menționate la 
anexa VII litera C punctul 2 din 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, cidrul, cidrul de pere și 
hidromelul, indiferent dacă toate 
băuturile menționate mai sus sunt 
aromatizate sau nu, berea și băuturile
spirtoase, astfel cum sunt definite la 
articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. […] din […] al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului.

Or. en

Justificare

Pentru a evita discriminarea vinurilor din fructe, a vinurilor aromatizate, a cidrului, a 
cidrului de pere și a hidromelului, aromatizate sau nu, care sunt băuturi alcoolice fermentate, 
la fel ca vinul și berea.
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Amendamentul 409
Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, berea și băuturile spirtoase, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
[…] din […] al Parlamentului European și 
al Consiliului privind definirea, descrierea, 
prezentarea, etichetarea și protecția 
indicațiilor geografice ale băuturilor 
spirtoase și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1576/89 al Consiliului. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea articolului 19 
pentru produsele respective, care poate fi 
însoțit de măsuri specifice de stabilire a 
normelor de etichetare a ingredientelor. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3);

(e) vinul și produsele vitivinicole, astfel 
cum sunt definite în Regulamentul (CE) 
nr. 479/2008 al Consiliului din 28 aprilie 
2008 și în Regulamentul (CE) nr. 
1601/1991 al Consiliului din 10 iunie 
1991, berea și băuturile spirtoase, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. […] din […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia întocmește 
un raport după [cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament] privind 
aplicarea articolului 19 pentru produsele 
respective, care poate fi însoțit de măsuri 
specifice de stabilire a normelor de 
etichetare a ingredientelor. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă, dacă este 
cazul, în conformitate cu următoarele 
proceduri:
(a) în ceea ce privește produsele 
menționate la articolul... din 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al 
Consiliului din 29 aprilie 2008 privind 
organizarea comună a pieței vitivinicole 
(1), în conformitate cu procedura stabilită 
la articolul 113 alineatul (1) din 
regulamentul respectiv;
(b) în ceea ce privește produsele 
menționate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1601/91 al 
Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire 
a normelor generale privind definirea, 
descrierea și prezentarea vinurilor 
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aromatizate, a băuturilor aromatizate pe 
bază de vin și a cocteilurilor aromatizate 
din produse vitivinicole, în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 13 din 
regulamentul respectiv;
(c) în ceea ce privește produsele 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
110/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind definirea, desemnarea, 
prezentarea, etichetarea și protecția 
indicațiilor geografice ale băuturilor 
spirtoase și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1576/89 (3) al Consiliului, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul X din regulamentul respectiv;
(d) în ceea ce privește alte produse, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 410
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, berea și băuturile spirtoase, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
[…] din […] al Parlamentului European și 
al Consiliului privind definirea, descrierea, 
prezentarea, etichetarea și protecția 
indicațiilor geografice ale băuturilor 
spirtoase și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1576/89 al Consiliului. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea articolului 19 
pentru produsele respective, care poate fi 

(e) vinul și produsele vitivinicole, astfel 
cum sunt definite în Regulamentul (CE) 
nr. 479/2008 al Consiliului din 28 aprilie 
2008 și în Regulamentul (CE) nr. 
1601/1991 al Consiliului din 10 iunie 
1991, berea și băuturile spirtoase, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. […] din […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia întocmește 
un raport după [cinci ani de la intrarea în 
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însoțit de măsuri specifice de stabilire a 
normelor de etichetare a ingredientelor. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3);

vigoare a prezentului regulament] privind 
aplicarea articolului 19 pentru produsele 
respective, care poate fi însoțit de măsuri
specifice de stabilire a normelor de 
etichetare a ingredientelor. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă, dacă este 
cazul, în conformitate cu următoarele 
proceduri:
(a) în ceea ce privește produsele 
menționate la articolul... din 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al 
Consiliului din 29 aprilie 2008 privind 
organizarea comună a pieței vitivinicole 
(1), în conformitate cu procedura stabilită 
la articolul 113 alineatul (1) din 
regulamentul respectiv;
(b) în ceea ce privește produsele 
menționate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1601/91 al 
Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire 
a normelor generale privind definirea, 
descrierea și prezentarea vinurilor 
aromatizate, a băuturilor aromatizate pe 
bază de vin și a cocteilurilor aromatizate 
din produse vitivinicole, în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 13 din 
regulamentul respectiv;
(c) în ceea ce privește produsele 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
110/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind definirea, desemnarea, 
prezentarea, etichetarea și protecția 
indicațiilor geografice ale băuturilor 
spirtoase și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1576/89 (3) al Consiliului, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul X din regulamentul respectiv;
(d) în ceea ce privește celelalte produse, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en
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Justificare

Definiția domeniului de aplicare a exceptărilor prevăzute pentru vinuri trebuie modificată, 
pentru a se asigura faptul că toate produsele vitivinicole definite și reglementate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1601/1991 al Consiliului sunt exceptate de la 
obligația de a specifica ingredientele și de a prezenta o declarație nutrițională. Produsele 
vitivinicole sunt definite și reglementate de Regulamentul (CE) 479/2008 din 29 aprilie 2008 
privind organizarea comună a pieței vitivinicole și de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 
1601/1991 din 10 iunie 1991 privind vinurile aromatizate și alte băuturi aromatizate pe bază 
de vin.

Amendamentul 411
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, berea și băuturile spirtoase, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
[…] din […] al Parlamentului European și 
al Consiliului privind definirea, descrierea, 
prezentarea, etichetarea și protecția 
indicațiilor geografice ale băuturilor 
spirtoase și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1576/89 al Consiliului. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea articolului 19 
pentru produsele respective, care poate fi 
însoțit de măsuri specifice de stabilire a 
normelor de etichetare a ingredientelor. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3);

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al 
Consiliului din 29 aprilie 2008, berea și 
băuturile spirtoase, astfel cum sunt definite 
la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. […] din […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia întocmește 
un raport după [cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament] privind 
aplicarea articolului 19 pentru produsele 
respective, care poate fi însoțit de măsuri 
specifice de stabilire a normelor de 
etichetare a ingredientelor. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă, dacă este 
cazul, în conformitate cu următoarele 
proceduri:
-(i) în ceea ce privește produsele definite 
în Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al 
Consiliului din 29 aprilie 2008 privind 
organizarea comună a pieței vitivinicole, 
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în conformitate cu procedura de gestiune 
menționată la articolul 113 alineatul (1) 
din regulamentul respectiv;
-(ii) în ceea ce privește băuturile spirtoase 
definite în Regulamentul (CE) nr. 
110/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind 
definirea, desemnarea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare prevăzută la articolul 25 
alineatul (2) din respectivul regulament;
-(iii) în ceea ce privește alte băuturi 
alcoolice, în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. fr

Justificare

Procedurile tehnice privind toate chestiunile aferente etichetării vinului trebuie considerate 
în cadrul unor norme specifice precum organizarea comună a pieței vitivinicole.

Având în vedere natura exhaustivă a normelor organizării comune a pieței vitivinicole, care 
acoperă toate formele de prezentare și etichetare a vinurilor, trebuie reținută posibilitatea de 
a defini reguli de punere în aplicare pe baza normelor de comitologie specifice stabilite de 
organizarea comună a pieței vitivinicole.

Amendamentul 412
Dorette Corbey

Propunere de regulament
Articolul 21 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Menționarea următorilor compuși ai unui 
produs alimentar nu este obligatorie în lista 
de ingrediente:

Menționarea următorilor compuși ai unui 
produs alimentar nu este obligatorie în lista 
de ingrediente, cu excepția cazului în care 
compușii respectivi sunt menționați în 
anexa III:



AM\762307RO.doc 79/186 PE418.218v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 413
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Menționarea următorilor compuși ai unui 
produs alimentar nu este obligatorie în 
lista de ingrediente:

Nu se consideră drept ingrediente:

(a) compușii unui ingredient care, în cursul 
procesului de fabricare, au fost temporar 
extrași pentru fi reîncorporați apoi într-o 
cantitate care nu depășește conținutul 
inițial;

(a) compușii unui ingredient care, în cursul 
procesului de fabricare, au fost temporar 
extrași pentru fi reîncorporați apoi într-o 
cantitate care nu depășește conținutul 
inițial;

(b) aditivii alimentari și enzimele 
alimentare:

(b) aditivii alimentari și enzimele 
alimentare:

(i) a căror prezență într-un produs 
alimentar este datorată exclusiv faptului că 
erau conținuți într-unul sau în mai multe 
ingrediente ale produsului respectiv, cu 
condiția să nu mai îndeplinească nicio 
funcție tehnologică în produsul finit, sau

(i) a căror prezență într-un produs 
alimentar este datorată exclusiv faptului că 
erau conținuți într-unul sau în mai multe 
ingrediente ale produsului respectiv, cu 
condiția să nu mai îndeplinească nicio 
funcție tehnologică în produsul finit, sau

(ii) care sunt utilizați ca adjuvanți 
tehnologici;

(ii) care sunt utilizați ca adjuvanți 
tehnologici;

(c) substanțele utilizate în cantitățile strict 
necesare ca solvenți sau suporturi pentru
substanțe nutriționale, aditivi sau arome;

(c) substanțele utilizate în cantitățile strict 
necesare ca solvenți sau suporturi pentru
microculturi, aditivi, arome, enzime sau 
alte substanțe cu funcție fiziologică sau 
tehnologică;

(d) substanțele care nu sunt aditivi 
alimentari, dar care sunt folosite în același 
mod și în același scop ca și adjuvanții 
tehnologici și care rămân prezente în 
produsul finit, chiar dacă sub formă 
modificată;

(d) substanțele care nu sunt aditivi 
alimentari, dar care sunt folosite în același 
mod și în același scop ca și adjuvanții 
tehnologici și care rămân prezente în 
produsul finit, chiar dacă sub formă 
modificată;

(e) apa: (e) apa:

(i) atunci când se utilizează în procesul de 
fabricație numai pentru a permite 
reconstituirea unui ingredient utilizat sub 

(i) atunci când se utilizează în procesul de 
fabricație numai pentru a permite 
reconstituirea unui ingredient utilizat sub 
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formă concentrată sau deshidratată; sau formă concentrată sau deshidratată; sau
(ii) în cazul lichidului de acoperire care, în 
mod normal, nu se consumă.

(ii) în cazul lichidului de acoperire care, în 
mod normal, nu se consumă.

Or. de

Justificare

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem Zutatenbegriff 
ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der Verpflichtung zur 
Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz sollte beibehalten
werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von EG-
Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-VO 
Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Amendamentul 414
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice ingredient menționat în anexa II 
sau orice substanță derivată dintr-un 
ingredient menționat în anexa respectivă, 
sub rezerva excepțiilor prevăzute în anexa 
respectivă, este indicat pe etichetă cu 
referință precisă la denumirea 
ingredientului.

(1) Orice ingredient menționat în anexa II 
sau orice substanță derivată dintr-un 
ingredient menționat în anexa respectivă, 
sub rezerva excepțiilor prevăzute în anexa 
respectivă, este indicat în lista de 
ingrediente astfel încât potențialul de a 
cauza alergii sau intoleranțe să poată fi 
recunoscut imediat.

Or. de

Justificare

Acest amendament vizează să clarifice faptul că denumirea ingredientelor trebuie aleasă în 
așa fel încât persoanele care suferă de alergii să poată recunoaște potențialul ingredientelor 
respective de a cauza alergii. 
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Amendamentul 415
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice ingredient menționat în anexa II 
sau orice substanță derivată dintr-un 
ingredient menționat în anexa respectivă, 
sub rezerva excepțiilor prevăzute în anexa 
respectivă, este indicat pe etichetă cu 
referință precisă la denumirea 
ingredientului.

(1) Orice ingredient menționat în anexa II 
sau orice substanță derivată dintr-un 
ingredient menționat în anexa respectivă, 
sub rezerva excepțiilor prevăzute în anexa 
respectivă, este indicat în lista de 
ingrediente astfel încât persoanele care ar 
putea cumpăra produsul să poată 
recunoaște potențialul acestuia de a cauza 
alergii sau intoleranțe.

Or. de

Justificare

Acest amendament vizează să clarifice faptul că denumirea ingredientelor trebuie aleasă în 
așa fel încât persoanele care suferă de alergii să poată recunoaște potențialul ingredientelor 
respective de a cauza alergii. 

Amendamentul 416
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice ingredient menționat în anexa II 
sau orice substanță derivată dintr-un 
ingredient menționat în anexa respectivă, 
sub rezerva excepțiilor prevăzute în anexa 
respectivă, este indicat pe etichetă cu 
referință precisă la denumirea 
ingredientului.

(1) Orice ingredient menționat în anexa II 
sau orice substanță derivată dintr-un 
ingredient menționat în anexa respectivă, 
sub rezerva excepțiilor prevăzute în anexa 
respectivă, este indicat pe etichetă cu 
referință precisă la denumirea 
ingredientului sau a substanței care 
cauzează alergii sau intoleranță.

Or. en
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Justificare

Este mai clar și mai eficient să se indice pe etichetă substanța care cauzează alergii sau 
intoleranță, în locul ingredientului care conține o astfel de substanță.

Amendamentul 417
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dacă este cazul, pot fi adoptate 
norme detaliate de prezentare a 
indicațiilor menționate la alineatul (1):
-(a) în ceea ce privește produsele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al 
Consiliului din 29 aprilie 2008 privind 
organizarea comună a pieței vitivinicole, 
în conformitate cu procedura de gestiune 
prevăzută la articolul 113 alineatul (1) din 
regulamentul menționat;
-(b) în ceea ce privește produsele 
menționate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1601/91 al 
Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire 
a normelor generale privind definirea, 
descrierea și prezentarea vinurilor 
aromatizate, a băuturilor aromatizate pe 
bază de vin și a cocteilurilor aromatizate 
din produse vitivinicole, în conformitate 
cu procedura de gestiune prevăzută la 
articolul 13 din regulamentul respectiv;
-(c) în ceea ce privește produsele 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
110/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind 
definirea, desemnarea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare prevăzută la articolul 25 
alineatul (2) din respectivul regulament;
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-(d) în ceea ce privește alte băuturi 
alcoolice, în conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 49 
alineatul (2).

Or. fr

Justificare

Procedurile tehnice privind toate chestiunile aferente etichetării vinului trebuie considerate 
în cadrul unor norme specifice precum organizarea comună a pieței vitivinicole.

Având în vedere natura exhaustivă a normelor organizării comune a pieței vitivinicole, care 
acoperă toate formele de prezentare și etichetare a vinurilor, trebuie reținută posibilitatea de 
a defini reguli de punere în aplicare pe baza normelor de comitologie specifice stabilite de 
organizarea comună a pieței vitivinicole.

Amendamentul 418
Dorette Corbey

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Băuturile alcoolice conțin o 
avertizare adresată femeilor gravide, în 
conformitate cu anexa III.

Or. en

Amendamentul 419
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Indicarea cantității unui ingredient sau 
a unei categorii de ingrediente care au fost 
utilizate în fabricarea sau la prepararea 
unui produs alimentar este obligatorie 

(1) Cantitatea unui ingredient sau a unei 
categorii de ingrediente care au fost 
utilizate la fabricarea sau la prepararea 
unui produs alimentar este menționată în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
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atunci când: articol.
(2) Mențiunea prevăzută la alineatul (1) 
este obligatorie:

(a) ingredientul sau categoria de 
ingrediente în cauză figurează în 
denumirea produsului alimentar sau sunt 
asociate, în general, de către consumator cu 
denumirea respectivă; sau

(a) în cazul în care ingredientul sau 
categoria de ingrediente în cauză figurează 
în denumirea de comercializare a
produsului alimentar sau sunt asociate, în 
general, de către consumator cu denumirea 
respectivă; sau

(b) ingredientul sau categoria de 
ingredientele în cauză sunt scoase în 
evidență în etichetare prin cuvinte, imagini 
sau reprezentări grafice; sau

(b) în cazul în care ingredientul sau 
categoria de ingrediente în cauză sunt 
scoase în evidență pe etichetă prin cuvinte, 
imagini sau reprezentări grafice; sau

(c) ingredientul sau categoria de ingrediente 
în cauză sunt esențiale pentru a caracteriza 
un produs alimentar și a-l distinge de 
produsele cu care ar putea fi confundat din 
cauza denumirii sau aspectului său.

(c) în cazul în care ingredientul sau 
categoria de ingrediente în cauză sunt 
esențiale pentru a caracteriza un produs 
alimentar și a-l distinge de produsele cu 
care ar putea fi confundat din cauza 
denumirii sau aspectului său; sau

(2) Comisia poate modifica alineatul (1) 
prin adăugarea de alte cazuri. 
Respectivele măsuri, care au scopul de a 
modifica anumite elemente neesențiale 
din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 49 alineatul (3).

(d) în cazurile stabilite în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 49 
alineatul (2).

(3) Specificațiile tehnice pentru aplicarea 
alineatului (1), inclusiv cazurile specifice 
în care nu este obligatorie indicarea 
cantităților pentru anumite ingrediente, 
sunt prevăzute în anexa VII.

(3) Alineatul (2) nu se aplică:

(a) unui ingredient sau unei categorii de 
ingrediente:
a căror greutate netă scursă este indicată 
în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) 
sau
a căror cantitate trebuie să figureze deja pe 
etichetă în conformitate cu dispozițiile 
comunitare sau
care sunt utilizate în cantități mici în 
scopul aromatizării sau
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care, deși figurează în denumirea de 
comercializare a produsului alimentar, nu 
pot să influențeze alegerea consumatorului 
din țara de comercializare deoarece 
variația de cantitate nu este esențială 
pentru a caracteriza produsul alimentar 
sau pentru a-l face să se deosebească de 
alte produse similare. În caz de dubiu, se 
recurge la procedura prevăzută la articolul 
49 alineatul (2) pentru a decide dacă 
condițiile prevăzute la prezenta liniuță sunt 
îndeplinite;
(b) în cazul în care dispozițiile comunitare 
specifice stabilesc în mod precis cantitatea 
unui ingredient sau a unei categorii de 
ingrediente, fără a prevedea indicarea lor 
pe etichetă;
(c) în cazurile vizate la articolul 6 
alineatul (5) a patra și a cincia liniuță;
(d) în cazurile stabilite în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 49 
alineatul (2).
(4) Cantitatea menționată, exprimată în 
procente, corespunde cantității 
ingredientului sau a ingredientelor în 
momentul utilizării acestuia/acestora. Cu 
toate acestea, dispozițiile comunitare pot 
prevedea derogări de la acest principiu 
pentru anumite produse alimentare. Astfel 
de dispoziții sunt adoptate în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolu 49 
alineatul (2).
(5) Mențiunea prevăzută la alineatul (1) 
figurează fie în denumirea de 
comercializare a produsului alimentar, fie 
foarte aproape de aceasta, fie pe lista de 
ingrediente în legătură cu ingredientul sau 
categoria de ingrediente în cauză.
(6) Prezentul articol se aplică fără a 
aduce atingere normelor comunitare 
privind etichetarea nutrițională a 
produselor alimentare.

Or. en
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Justificare

Separarea dispozițiilor juridice, astfel cum este propusă în prezentul articol, precum și în 
altele, nu se justifică. Dispozițiile din anexă reprezintă elemente fundamentale ale 
dispozițiilor juridice, nu doar simple detalii tehnice care figurează în anexe. Pentru a asigura 
în special coerența și aplicabilitatea textului, doar detaliile tehnice veritabile ar trebui 
transferate în anexă. Aceeași observație și aceeași justificare se aplică și articolelor 18 și 25.

Amendamentul 420
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cantitatea netă a unui produs alimentar 
este exprimată în litri, centilitri, mililitri, 
kilograme sau grame, după caz:

(1) Cantitatea netă a unui produs alimentar 
este exprimată în litri, centilitri, mililitri, 
kilograme, grame sau în conformitate cu 
definiția din legislația internă, după caz.

(a) în unități de volum pentru produsele 
lichide;
(b) în unități de masă pentru alte produse.

Or. en

Justificare

Cerința de vânzare a lichidelor în mililitri etc. și a substanțelor solide în unități de masă este 
prea restrictivă. Există multe exemple în care lichidele se vând la greutate (mierea și iaurtul), 
iar substanțele solide la volum.

Amendamentul 421
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cantitatea netă a unui produs alimentar 
este exprimată în litri, centilitri, mililitri, 
kilograme sau grame, după caz:

(1) Cantitatea netă a unui produs alimentar 
este exprimată în litri, centilitri, mililitri, 
kilograme sau grame, după caz:
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(a) în unități de volum pentru produsele 
lichide;

(a) în unități de volum pentru produsele 
lichide în sensul Directivei 85/339/CEE a 
Consiliului din 27 iunie 1985 privind 
recipientele pentru lichide destinate 
consumului uman;

(b) în unități de masă pentru alte produse. (b) în unități de masă pentru alte produse.

Or. de

Justificare

Adaptare lingvistică la terminologia folosită [în versiunea germană] în Directiva 2000/13/CE 
privind etichetarea.

Deoarece în practică, în cazul anumitor alimente, subzistă o nesiguranță juridică cu privire 
la delimitarea între „solid” și „lichid” (de exemplu, în cazul ketchupului, sosurilor, 
maionezei, înghețatei, condimentelor), alineatul (1) ar trebui să fie mai concret.

Amendamentul 422
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când indicarea unui anumit 
tip de cantitate (cum ar fi cantitatea 
nominală, cantitatea minimală, cantitatea 
medie) este prevăzută de dispozițiile 
comunitare sau, în absența acestora, de 
dispozițiile interne, această cantitate 
reprezintă cantitatea netă în sensul 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Cerința de vânzare a lichidelor în mililitri etc. și a substanțelor solide în unități de masă este 
prea restrictivă. Există multe exemple în care lichidele se vând la greutate (mierea și iaurtul), 
iar substanțele solide la volum.
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Amendamentul 423
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul produselor alimentare foarte 
perisabile din punct de vedere microbiologic 
și care, din cauza acestui fapt, pot prezenta, 
după o scurtă perioadă, un pericol imediat 
pentru sănătatea umană, termenul de 
valabilitate se înlocuiește cu data expirării. 

(1) Data de valabilitate minimă a unui 
produs alimentar este data până la care 
acest produs alimentar își păstrează 
proprietățile specifice în condiții de 
păstrare corespunzătoare. Aceasta este 
menționată în conformitate cu alineatele 
(2)-(5).

(2) Data corespunzătoare este indicată în 
conformitate cu anexa IX.

(2) Data este precedată de expresiile:

- „A se consuma de preferință înainte 
de …”, atunci când data conține 
indicarea zilei,
„A se consuma de preferință înainte de 
sfârșitul …”, în celelalte cazuri.

(3) Modalitățile de indicare a termenului de 
valabilitate menționate la punctul 1 litera (c) 
din anexa IX pot fi precizate în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 49 
alineatul (2).

(3) Mențiunile prevăzute la alineatul (2) 
sunt însoțite:

- fie de data însăși,
- fie de o referință la locul în care data 
este indicată pe etichetă.
În caz de necesitate, aceste mențiuni sunt 
completate cu indicații privind condițiile 
de conservare a căror respectare asigură 
valabilitatea produsului în perioada 
indicată.
(4) Data se compune din indicarea, clar și 
în ordine, a zilei, lunii și anului.
Cu toate acestea, pentru produsele 
alimentare:
- a căror valabilitate este de cel mult trei 
luni, indicarea zilei și a lunii este 
suficientă,
- a căror valabilitate este mai mare de trei 
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luni, dar nu depășește 18 luni, indicarea 
lunii și a anului este suficientă,
- a căror valabilitate este mai mare de 18 
luni, indicarea anului este suficientă.
Modalitățile de indicare a datei pot fi 
precizate în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 20 alineatul (2).
(5) Sub rezerva dispozițiilor comunitare 
care impun alte tipuri de indicare a datei, 
menționarea datei de valabilitate nu este 
obligatorie:
- în cazul fructelor și al legumelor 
proaspete, inclusiv al cartofilor, care nu 
au fost curățate, tăiate sau supuse unor 
tratamente similare. Această derogare nu 
se aplică semințelor încolțite și altor 
produse similare, cum ar fi răsadurile de 
leguminoase;
- în cazul vinurilor, al vinurilor licoroase, 
al vinurilor spumoase, al vinurilor 
aromatizate și al produselor similare 
obținute din alte fructe decât strugurii, în 
cazul cidrului, al cidrului de pere și al 
hidromelului, aromatizate sau nu, precum 
și în cazul băuturilor care corespund 
codurilor NC 2206 00 91, 2206 00 93 și 
2206 00 99 și sunt fabricate din struguri 
sau din must de struguri;
- în cazul băuturilor care conțin 10 % sau 
mai mult alcool în volum;
- în cazul băuturilor răcoritoare 
nealcoolice, al sucurilor de fructe, al 
nectarurilor de fructe și al băuturilor 
alcoolice în recipiente individuale mai 
mari de cinci litri, destinate unităților de 
alimentație publică;
- în cazul produselor de panificație și de 
patiserie care, prin natura lor, sunt 
consumate în mod normal într-un răstimp 
de douăzeci și patru de ore după 
fabricare;
- în cazul oțetului;
- în cazul sării de bucătărie;



PE418.218v01-00 90/186 AM\762307RO.doc

RO

- în cazul zaharului în stare solidă;
- în cazul produselor zaharoase care 
constau aproape exclusiv din zaharuri 
aromatizate și/sau colorate;
- în cazul gumelor de mestecat și al 
produselor de mestecat similare;
- în cazul porțiilor individuale de 
înghețată.
(2) Data limită de consum este indicată 
după cum urmează:
(a) Data este precedată de termenii 
„Expiră la data de...”;
(b) Termenii prevăzuți la punctul (a) sunt 
însoțiți de:
1. fie de data însăși,
2. fie de o referință la locul în care data 
este indicată pe etichetă.
Aceste informații sunt urmate de o 
descriere a condițiilor de conservare care 
trebuie respectate.
(c) Data se compune din indicarea, clar și 
în ordine, a zilei, lunii și, eventual, a 
anului.

Or. en

Justificare

Această dispoziție ar trebui să reglementeze atât valabilitatea minimă, cât și data expirării 
într-un mod ușor de înțeles și într-un singur loc. Dispozițiile din anexă sunt elemente 
fundamentale ale dispozițiilor juridice, nu doar simple detalii tehnice. 
Cidrul, cidrul de pere și hidromelul, indiferent dacă sunt aromatizate sau nu, trebuie tratate 
în același fel ca și celelalte băuturi alcoolice menționate, însă nu fac obiectul listei în forma 
ei actuală.
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Amendamentul 424
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 25 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul de valabilitate și data expirării Indicarea datelor („a se consuma de 
preferință înainte de…” și „expiră la data 

de...”)

Or. en

Justificare

Indicarea datelor este un aspect caracterizat de incertitudine în ceea ce privește alegerea 
tipului de dată ce ar trebui indicată pe produse alimentare concrete. Amendamentul propus 
urmărește simplificarea propunerii și, prin urmare, facilitarea indicării corecte de către 
întreprinderile din sectorul alimentar a datei corespunzătoare.

Amendamentul 425
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul produselor alimentare foarte 
perisabile din punct de vedere 
microbiologic și care, din cauza acestui 
fapt, pot prezenta, după o scurtă perioadă, 
un pericol imediat pentru sănătatea 
umană, termenul de valabilitate se 
înlocuiește cu data expirării.

(1) Data indicată este data ce corespunde 
fie indicației „a se consuma de preferință 
înainte de…”, fie indicației „expiră la 
data de...” și este prezentată în 
conformitate cu anexa IX.

Or. en

Justificare

Indicarea datelor este un aspect caracterizat de incertitudine în ceea ce privește alegerea 
tipului de dată ce ar trebui indicată pe produse alimentare concrete. Amendamentul propus 
urmărește simplificarea propunerii și, prin urmare, facilitarea indicării corecte de către 
întreprinderile din sectorul alimentar a datei corespunzătoare.
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Amendamentul 426
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul produselor alimentare foarte 
perisabile din punct de vedere 
microbiologic și care, din cauza acestui 
fapt, pot prezenta, după o scurtă perioadă, 
un pericol imediat pentru sănătatea umană, 
termenul de valabilitate se înlocuiește cu 
data expirării. 

(1) În cazul produselor alimentare foarte 
perisabile din punct de vedere 
microbiologic și care, din cauza acestui 
fapt, pot prezenta, după o scurtă perioadă, 
un pericol imediat pentru sănătatea umană, 
termenul de valabilitate se înlocuiește cu 
data expirării, iar în cazul produselor din 
carne și din pasăre de curte -- cu data 
sacrificării.

Or. en

Amendamentul 427
Péter Olajos

Propunere de regulament
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25 Articolul 25
Termenul de valabilitate și data expirării Termenul de valabilitate și data expirării

(1) În cazul produselor alimentare foarte 
perisabile din punct de vedere 
microbiologic și care, din cauza acestui 
fapt, pot prezenta, după o scurtă perioadă, 
un pericol imediat pentru sănătatea 
umană, termenul de valabilitate se 
înlocuiește cu data expirării.

(1) Data de valabilitate minimă a unui 
produs alimentar este data până la care 
acest produs alimentar își păstrează 
proprietățile specifice în condiții de 
păstrare corespunzătoare. Aceasta este 
menționată în conformitate cu alineatele 
(2)-(5).

(2) Data corespunzătoare este indicată în 
conformitate cu anexa IX.

(2) Data trebuie să fie precedată de 
termenii:
- „A se consuma de preferință înainte 
de …”, atunci când data conține 
indicarea zilei,
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„A se consuma de preferință înainte de 
sfârșitul …”, în celelalte cazuri.

(3) Modalitățile de indicare a termenului 
de valabilitate menționate la punctul 1 
litera (c) din anexa IX pot fi precizate în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 49 alineatul (2).

(3) Mențiunile prevăzute la alineatul (2) 
sunt însoțite:

- fie de data însăși,
- fie de o referință la locul în care data 
este indicată pe etichetă.
În caz de necesitate, aceste mențiuni sunt 
completate cu indicații privind condițiile 
de conservare a căror respectare asigură 
valabilitatea produsului în perioada 
indicată.
(4) Data se compune din indicarea, clar și 
în ordine, a zilei, lunii și anului.
Cu toate acestea, pentru produsele 
alimentare:
- a căror valabilitate este de cel mult trei 
luni, indicarea zilei și a lunii este 
suficientă,
- a căror valabilitate este mai mare de trei 
luni, dar nu depășește 18 luni, indicarea 
lunii și a anului este suficientă,
- a căror valabilitate este mai mare de 18 
luni, indicarea anului este suficientă.
Modalitățile de indicare a datei pot fi 
precizate în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 20 alineatul (2).
(5) Sub rezerva dispozițiilor comunitare 
care impun alte tipuri de indicare a datei, 
menționarea datei de valabilitate nu este 
obligatorie:
- în cazul fructelor și al legumelor 
proaspete, inclusiv al cartofilor, care nu 
au fost curățate, tăiate sau supuse unor 
tratamente similare. Această derogare nu 
se aplică semințelor încolțite și altor 
produse similare, cum ar fi răsadurile de 
leguminoase;
- în cazul vinurilor, al vinurilor licoroase, 
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al vinurilor spumoase, al vinurilor 
aromatizate și al produselor similare 
obținute din alte fructe decât strugurii, în 
cazul cidrului, al cidrului de pere și al 
hidromelului, aromatizate sau nu, precum 
și în cazul băuturilor care corespund 
codurilor NC 2206 00 91, 2206 00 93 și 
2206 00 99 și sunt fabricate din struguri 
sau din must de struguri;
- în cazul băuturilor care conțin 10 % sau 
mai mult alcool în volum;
- în cazul băuturilor răcoritoare 
nealcoolice, al sucurilor de fructe, al 
nectarurilor de fructe și al băuturilor 
alcoolice în recipiente individuale mai 
mari de cinci litri, destinate unităților de 
alimentație publică;
- în cazul produselor de panificație și de 
patiserie care, prin natura lor, sunt 
consumate în mod normal într-un răstimp 
de douăzeci și patru de ore după 
fabricare;
- în cazul oțetului;
- în cazul sării de bucătărie;
- în cazul zaharului în stare solidă;
- în cazul produselor zaharoase care 
constau aproape exclusiv din zaharuri 
aromatizate și/sau colorate;
- în cazul gumelor de mestecat și al 
produselor de mestecat similare, precum 
și în cazul porțiilor individuale de 
înghețată.
(2) Data limită de consum este indicată 
după cum urmează:
(a) Data este precedată de termenii 
„Expiră la data de...”;
(b) Termenii prevăzuți la litera (a) sunt 
însoțiți de:
fie de data însăși,
fie de o referință la locul în care data este 
indicată pe etichetă.
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Aceste informații sunt urmate de o 
descriere a condițiilor de conservare care 
trebuie respectate.
(c) Data se compune din indicarea, clar și 
în ordine, a zilei, lunii și, eventual, a 
anului.

Or. en

Justificare

Această dispoziție ar trebui să reglementeze atât valabilitatea minimă, cât și data expirării 
într-un mod ușor de înțeles și într-un singur loc.

Amendamentul 428
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Data corespunzătoare este indicată în 
conformitate cu anexa IX.

(2) Data corespunzătoare este indicată după 
cum urmează:

A. TERMENUL DE VALABILITATE:
(a) Data trebuie să fie precedată de 
termenii:
- „A se consuma de preferință înainte 
de …”, atunci când în dată este indicată 
ziua,
- „A se consuma înainte de sfârșitul …”, 
în celelalte cazuri.
(b) Mențiunile prevăzute la litera (a) sunt 
însoțite:
- fie de data însăși,
- fie de o referire la locul unde este 
indicată data pe etichetă.
În caz de nevoie, aceste mențiuni sunt 
completate cu indicații privind condițiile 
de conservare a căror respectare asigură 
valabilitatea indicată.



PE418.218v01-00 96/186 AM\762307RO.doc

RO

(c) Data se compune din indicarea zilei, 
lunii și anului, în această ordine și 
necodificat.
Cu toate acestea, în cazul alimentelor:
- a căror valabilitate este mai mică de trei 
luni, se indică ziua și luna;
- a căror valabilitate este mai mare de trei 
luni, dar mai mică de 18 luni, se indică 
luna și anul;
- a căror valabilitate este mai mare de 18 
luni, indicarea anului este suficientă.
(d) Sub rezerva dispozițiilor comunitare 
care impun alte modalități de indicare a 
datei, menționarea termenului de 
valabilitate nu se cere în cazul:
- fructelor și legumelor proaspete, inclusiv 
a cartofilor, care nu au fost curățate, 
tăiate sau nu au făcut obiectul altui 
tratament similar; această derogare nu se 
aplică semințelor încolțite și altor produse 
similare, cum ar fi germenii de 
leguminoase,
- vinurilor, vinurilor licoroase, vinurilor 
spumoase, vinurilor aromatizate și 
produselor similare obținute din alte 
fructe decât strugurii, precum și 
băuturilor care corespund codurilor NC 
22060091, 22060093 și 22060099 și sunt 
fabricate din struguri sau din must de 
struguri,
- băuturilor care conțin 10 % sau mai 
mult alcool în volum,
- băuturilor răcoritoare nealcoolice, 
sucurilor de fructe, nectarurilor de fructe 
și băuturilor alcoolice care conțin peste 
1,2 % alcool în volum, prezentate în 
recipiente individuale mai mari de cinci 
litri, destinate a fi livrate unităților de 
restaurație colectivă,
- produselor de panificație și de patiserie 
care, prin natura lor, sunt consumate în 
mod normal într-un răstimp de 24 de ore 
după fabricare,
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- oțeturilor,
- sării de bucătărie,
- zaharurilor în stare solidă;
- produselor zaharoase care constau 
aproape exclusiv din zaharuri aromatizate 
și/sau colorate,
- gumelor de mestecat și produselor 
similare de mestecat,
- porțiilor individuale de înghețată.
B. DATA LIMITĂ DE CONSUM:
(a) Data este precedată de termenii 
„Expiră la data de...”.
(b) Termenii prevăzuți la litera (a) sunt 
însoțiți:
- fie de data însăși,
- fie de o referire la locul unde este 
indicată data pe etichetă.
Aceste informații sunt urmate de o 
descriere a condițiilor de depozitare care 
trebuie respectate.
(c) Data se compune din indicarea zilei, 
lunii și, eventual, a anului, în această 
ordine și necodificat.
(d) Norme detaliate cu privire la indicarea 
termenului de valabilitate în conformitate 
cu secțiunea A litera (c) al prezentului 
alineat pot fi adoptate în cadrul 
procedurii de reglementare menționate la 
articolul 49 alineatul (2). 
C. DATA PRODUCȚIEI:
(a) Trebuie să fie precedată de termenii 
„produs la data de...”.
(b) Mențiunile prevăzute la litera (a) sunt 
însoțite:
- fie de data însăși,
- fie de o referire la locul unde este 
indicată data pe etichetă.
(c) Data se compune din indicarea zilei, 
lunii și, eventual, a anului, în această 
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ordine și necodificat.

Or. de

Justificare

Din motive de claritate, anexa IX ar trebui inclusă în textul legislativ, urmând să fie 
completată cu data producției, la fel ca în cazul articolului 2 alineatul (2a) litera (b) (nouă).

Amendamentul 429
Antonio De Blasio

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Data corespunzătoare este indicată în 
conformitate cu anexa IX.

(2) Data corespunzătoare este indicată 
după cum urmează:
A. TERMENUL DE VALABILITATE:

a) Data este precedată de expresiile:
- „A se consuma de preferință înainte 
de …”, atunci când data conține 
indicarea zilei,
- „A se consuma înainte de sfârșitul …”, 
în celelalte cazuri.
b) Mențiunile prevăzute la litera (a) sunt 
însoțite:
- fie de data însăși,
- fie de o referință la locul în care data 
este indicată pe etichetă.
În caz de nevoie, aceste mențiuni sunt 
completate cu indicații privind condițiile 
de conservare a căror respectare asigură 
valabilitatea indicată.
c) Data se compune din indicarea zilei, 
lunii și anului, într-o formă necodificată, 
și această secvență apare în aceeași limbă 
ca eticheta.
d) Sub rezerva dispozițiilor comunitare 
care impun alte indicații de dată, 
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menționarea termenului de valabilitate nu 
este cerută în cazul:
- fructelor și legumelor proaspete, 
inclusiv cartofii, care nu au fost curățate, 
tăiate sau nu au făcut obiectul altor 
tratamente similare. Această derogare nu 
se aplică semințelor încolțite și altor 
produse similare, cum ar fi răsadurile de 
leguminoase;
- vinurilor, vinurilor spumoase, vinurilor 
aromatizate și produselor similare 
obținute din alte fructe decât strugurii, 
precum și băuturilor care corespund 
codurilor NC 2206 00 91, 2206 00 93 și 
2206 00 99 și sunt fabricate din struguri 
sau din must de struguri;
- băuturilor care conțin 10 % sau mai 
mult alcool în volum;
- băuturilor răcoritoare nealcoolice, 
sucurilor de fructe, nectarurilor de fructe
și băuturilor alcoolice cu o concentrație 
alcoolică de cel puțin 1,2% vol. în 
recipiente individuale mai mari de cinci 
litri, destinate unităților de alimentație 
publică;
- produselor de panificație și de patiserie 
care, prin natura lor, sunt consumate în
mod normal într-un răstimp de douăzeci 
și patru de ore după fabricare;
- oțetului;
- sării de bucătărie;
- zahărului în stare solidă;
- produselor zaharoase care constau 
aproape exclusiv din zaharuri aromatizate 
și/sau colorate;
- gumelor de mestecat și produselor 
similare de mestecat;
- porțiilor individuale de înghețată.
B. DATA EXPIRĂRII:
a) Data este precedată de termenii 
„Expiră la data de...”;
b) Termenii prevăzuți la litera (a) sunt 
însoțiți:
- fie de data însăși,
- fie de o referință la locul în care data 
este indicată pe etichetă.
Aceste informații sunt urmate de o 
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descriere a condițiilor de conservare care 
trebuie garantate.
c) Data se compune din indicarea zilei, 
lunii și anului, într-o formă necodificată, 
și această secvență apare în aceeași limbă 
ca eticheta.
d) Modalitățile de indicare a termenului 
de valabilitate menționate la punctul 1 
litera (c) din anexa IX pot fi precizate în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 49 alineatul (2).
C. DATA PRODUCȚIEI:
a) Data este precedată de termenii „Data 
producției”;
b) Termenii prevăzuți la litera (a) sunt 
însoțiți:
- fie de data însăși,
- fie de o referință la locul în care data 
este indicată pe etichetă.
c) Data se compune din indicarea zilei, 
lunii și anului, într-o formă necodificată, 
și această secvență apare în aceeași limbă 
ca eticheta.

Or. hu

Justificare

Kiemelten fotnos, hogy az Európai Unió országaiban forgalomba kerülő élelemiszeripari 
termékeken azonos módon, azonos sorrendben szerepeljenek a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamra, valamint a gyártási időpontra vonatkozó információk, ahogyan 
azt a jelentéstevő javaslata is tartalmazza. Azonban megoldásra váró problémának találom, 
hogy az Európai Unió hivatalos nyelvei eltérő sorrendben használják a dátumokat. Ahhoz, 
hogy minden európai fogyasztó számára érthető legyen a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartam, valamint a gyártási időpont fontos, hogy tájékoztatást kapjanak 
arról, hogy a címkén, vagy az élelmiszeripari termék fedelén jelzett a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamnál, valamint a gyártási időpontnál feltüntetett számok milyen 
sorrendben tartalmazzák az információt. 

A következetes fogyasztói magatartás kialakulását, amely jelen javaslat alapvető céljai közé 
tartozik, nagymértékben befolyásolja az információk közzétételének következetlensége. 
Mindemiatt nem tartom támogathatónak az időbeli korlátok felállítását, s az azokhoz rendelt 
eltérő dátumozások bevezetését, ahogyan azt a jelentéstevő javasolja.
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Amendamentul 430
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Data corespunzătoare este indicată în 
conformitate cu anexa IX. 

(2) Data corespunzătoare este indicată în 
conformitate cu anexa IX. Aceasta nu 
trebuie să fie disimulată și trebuie 
indicată într-un mod vizibil cu ușurință.

Or. en

Justificare

În prezent, data de valabilitate este deseori disimulată sau dificil de găsit.

Amendamentul 431
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Data corespunzătoare este indicată în 
conformitate cu anexa IX.

(2) În cazul produselor alimentare care 
pot prezenta, după o scurtă perioadă, 
datorită dezvoltării de microorganisme 
patogene, un pericol imediat pentru 
sănătatea umană dacă nu sunt conservate 
în mod corespunzător, se indică data 
expirării.

Or. en

Justificare

Indicarea datelor este un aspect caracterizat de incertitudine în ceea ce privește alegerea 
tipului de dată ce ar trebui indicată pe produse alimentare concrete. Amendamentul propus 
urmărește simplificarea propunerii și, prin urmare, facilitarea indicării corecte de către 
întreprinderile din sectorul alimentar a datei corespunzătoare.
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Amendamentul 432
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Termenul de valabilitate indică data 
până la care produsul alimentar își 
păstrează proprietățile specifice atunci 
când este păstrat în mod corespunzător.

Or. en

Justificare

Indicarea datelor este un aspect caracterizat de incertitudine în ceea ce privește alegerea 
tipului de dată ce ar trebui indicată pe produse alimentare concrete. Amendamentul propus 
urmărește simplificarea propunerii și, prin urmare, facilitarea indicării corecte de către 
întreprinderile din sectorul alimentar a datei corespunzătoare.

Amendamentul 433
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25a
Originea și proveniența

(1) În cazul în care sunt indicate originea 
și proveniența în conformitate cu articolul 
9 alineatul (1) litera (i), se aplică 
următoarele dispoziții:
i) În cazul în care ingredientul 
caracteristic al unui produs alimentar este 
carnea, iar țara sau țările de origine sau 
locul de proveniență al cărnii respective 
nu coincide cu țara de origine, respectiv 
locul de proveniență, a produsului 
alimentar în cauză, se indică de asemenea 
țara sau țările de origine sau locul de 
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proveniență al ingredientelor de carne 
respective.
În cazul în care carnea provine din două 
sau mai multe țări sau locuri de 
proveniență, poate fi prezentată o listă a 
țărilor de origine, respectiv a locurilor de 
proveniență în cauză.
ii) În cazul cărnii proaspete, cu excepția 
celei de pasăre din țări terțe și a cărnii de 
vită sau de mânzat, indicarea țării de 
origine sau a locului de proveniență poate 
apărea ca un singur loc numai atunci 
când animalele s-au născut și au fost 
crescute în aceeași țară sau în același loc. 
În alte cazuri, se furnizează informații 
privind fiecare dintre diferitele locuri de 
naștere și de creștere.
(2) Comisia stabilește norme de punere în 
aplicare a alineatului (1). Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament 
prin completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).
(3) Prezentul regulament se aplică fără a 
aduce atingere dispozițiilor privind 
etichetarea în conformitate cu legislația 
comunitară specifică.

Or. en

Justificare

Propunerea ar trebui să se axeze pe acele categorii de produse alimentare care sunt de o 
importanță deosebită pentru consumatori, nu pe toate ingredientele primare propriu-zise. 
Pentru consumatori are valoare locul nașterii/creșterii, nu locul sacrificării. În plus, există 
dificultăți suplimentare legate de repartizarea abatoarelor, fapt ce ar limita promovarea 
produselor regionale.
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Amendamentul 434
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Instrucțiunile de utilizare a unui produs 
alimentar sunt indicate astfel încât să 
permită o utilizare corespunzătoare a 
acestui produs.

(1) Instrucțiunile de utilizare a unui produs 
alimentar sunt indicate astfel încât să 
permită o utilizare corespunzătoare a 
acestui produs. După caz, se vor indica 
condițiile de refrigerare și depozitare, 
precum și perioada maximă în decursul 
căreia produsul trebuie consumat odată 
ce ambalajul a fost desfăcut.

Or. de

Amendamentul 435
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care este necesar, ar 
trebui de asemenea prezentate 
instrucțiuni de utilizare privind 
temperatura de păstrare necesară și 
modul de tratare a produsului alimentar 
după desfacerea ambalajului.

Or. en
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Amendamentul 436
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care este necesar, ar 
trebui de asemenea prezentate 
instrucțiuni de utilizare privind 
temperatura de păstrare necesară și 
modul de tratare a produsului alimentar 
după desfacerea ambalajului.

Or. en

Amendamentul 437
Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care este necesar, ar 
trebui de asemenea prezentate 
instrucțiuni de utilizare privind 
temperatura de păstrare necesară și 
modul de tratare a produsului alimentar 
după desfacerea ambalajului.

Or. en

Justificare

De exemplu, menținerea unei temperaturi de păstrare adecvate și/sau tratarea produsului 
într-un mod anume după desfacerea ambalajului ar putea influența siguranța și/sau calitatea 
acestuia.
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Amendamentul 438
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Gramajul total de alcool pur la 
100 ml sau numărul total de unități ar 
trebui de asemenea indicat pe etichetă.

Or. en

Justificare

Această informație prezentată singură nu este prea utilă consumatorilor pentru a-și putea 
controla consumul. Pentru a ușura sarcina cetățenilor privind controlul consumului de alcool 
și respectarea recomandărilor sanitare privind recomandările pentru un consum cu risc 
scăzut, ar trebui indicat pe etichetă gramajul total de alcool pur la 100 ml sau numărul total 
de unități.

Amendamentul 439
Riitta Myller

Propunere de regulament
Articolul 27 - alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Etichetele indică, de asemenea, 
conținutul total de alcool pur în grame la 
100 ml sau pe porție.

Or. fi
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Amendamentul 440
Kathy Sinnott

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Declarația nutrițională cuprinde 
următoarele informații (denumită în 
continuare „declarație nutrițională 
obligatorie”):

(1) (a) Declarația nutrițională din câmpul 
vizual principal (denumită în continuare 
„informație nutrițională de pe fața 
ambalajului”) include:

(a) valoarea energetică; cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
zaharuri și sare. 

(b) cantitatea de lipide, acizi grași 
saturați, glucide, cu referire în mod 
special la zaharuri și sare.

(1) (b) În afară de nutrienții prezentați 
sub formă de „informație nutrițională de 
pe fața ambalajului”, declarația 
nutrițională obligatorie de pe spatele 
ambalajului (denumită în continuare 
„declarația nutrițională de pe spatele 
ambalajului”) include următoarele 
cantități: 
(a) valoarea energetică;
(b) proteine;
(c) glucide;
(e) fibre;
(h) acizi grași trans.

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, bere și 
băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite la 
articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. […] din […] al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia întocmește 
un raport după [cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament] privind 
aplicarea prezentului alineat pentru 
produsele respective, care poate fi însoțit 
de măsuri specifice de stabilire a normelor 
referitoare la declarația nutrițională pentru 

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, bere și 
băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite la 
articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. […] din […] al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia întocmește 
un raport după [cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament] privind 
aplicarea prezentului alineat pentru 
produsele respective, care poate fi însoțit 
de măsuri specifice de stabilire a normelor 
referitoare la declarația nutrițională pentru 
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aceste produse. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3).

aceste produse. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3). 

Or. en

Justificare

Acest amendament corespunde rezultatelor cercetărilor care au demonstrat dorința 
consumatorilor de a li se prezenta informații nutriționale limitate pe fața ambalajului, 
acestea fiind reduse la patru nutrienți: lipide, acizi grași saturați, sare și zahăr. Consumatorii 
doresc însă să vadă o declarație nutrițională mai completă pe spatele ambalajului, care să 
includă 9 nutrienți importanți pentru o alimentație sănătoasă. Prin urmare, o declarație 
nutrițională obligatorie ar trebui să se compună din două părți: informații limitate pe fața 
ambalajului, prezentând un element de interpretare, și un tabel mai complet pe spatele 
ambalajului.

Amendamentul 441
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare. 

(b) cantitatea de lipide, acizi grași trans,
acizi grași saturați, glucide, cu referire în 
mod special la zaharuri, și sare. 

Or. es

Justificare

Există o cerere puternică din partea consumatorilor pentru informații privind conținutul în 
acizi grași trans al alimentelor pe care le consumă. Propunerea Comisiei doar face voluntară 
includerea acestui nutrient. Amendamentul vizează includerea acizilor grași trans în 
declarația nutrițională obligatorie.
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Amendamentul 442
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați,
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

(b) cantitatea de proteine, glucide, zahăr,
lipide, acizi grași saturați, fibre și sodiu.

Or. de

Justificare

Prin această modificare se asigură că sunt indicate în mod obligatoriu substanțele nutritive 
care au făcut parte și până în prezent din informațiile nutriționale de pe etichetă. Toate 
recomandările nutriționale ar trebui să facă referire la „macroelemente nutritive”, deoarece 
consumatorii s-au obișnuit cu această mențiune și au învățat să o citească.

Amendamentul 443
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Declarația nutrițională cuprinde 
următoarele informații (denumită în 
continuare „declarație nutrițională 
obligatorie”):

(1) Declarația nutrițională cuprinde 
următoarele informații (denumită în 
continuare „declarație nutrițională 
obligatorie”):

(a) valoarea energetică; (a) valoarea energetică și
(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați,
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

(b) cantitatea de proteine, glucide și lipide.

Or. de

Justificare

Prin această modificare se asigură că sunt indicate în mod obligatoriu substanțele nutritive 
care au făcut parte și până în prezent din informațiile nutriționale de pe etichetă. Toate 
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recomandările nutriționale ar trebui să facă referire la „macroelemente nutritive”, deoarece 
consumatorii s-au obișnuit cu această mențiune și au învățat să o citească.

Amendamentul 444
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Declarația nutrițională cuprinde 
următoarele informații (denumită în 
continuare „declarație nutrițională 
obligatorie”):

(1) Declarația nutrițională cuprinde 
următoarele informații (denumită în 
continuare „declarație nutrițională 
obligatorie”):

(a) valoarea energetică; (a) valoarea energetică;

(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați,
glucide, cu referire în mod special la
zaharuri și sare.

(b) cantitatea de proteine, glucide și lipide.

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, bere și 
băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite la 
articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. […] din […] al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia întocmește 
un raport după [cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament] privind 
aplicarea prezentului alineat pentru 
produsele respective, care poate fi însoțit 
de măsuri specifice de stabilire a normelor 
referitoare la declarația nutrițională 
obligatorie pentru aceste produse. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 479/2008 al Consiliului, bere și 
băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite la 
articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. […] din […] al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia întocmește 
un raport după [cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament] privind 
aplicarea prezentului alineat pentru 
produsele respective, care poate fi însoțit 
de măsuri specifice de stabilire a normelor 
referitoare la declarația nutrițională 
obligatorie pentru aceste produse. Dacă 
este cazul, se adoptă măsuri destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia:
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-(a) în ceea ce privește produsele definite 
în Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al 
Consiliului din 29 aprilie 2008 privind 
organizarea comună a pieței vitivinicole, 
în conformitate cu procedura de gestiune 
menționată la articolul 113 alineatul (1) 
din regulamentul respectiv;
-(b) în ceea ce privește băuturile spirtoase 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
110/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind definirea, desemnarea, 
prezentarea, etichetarea și protecția 
indicațiilor geografice ale băuturilor 
spirtoase, în conformitate cu procedura de 
reglementare prevăzută la articolul 25 
alineatul (2) din respectivul regulament;
-(c) în ceea ce privește alte băuturi 
alcoolice, în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. fr

Justificare

La valeur énergétique, les protéines, les glucides et les lipides font partie de l’étiquetage des 
nutriments du Groupe 1 actuel (énergie, protéines, lipides, glucides) de la directive sur 
l’étiquetage nutritionnel (90/496). C’est un étiquetage factuel qui indique la composition 
globale d’une denrée alimentaire et son apport en énergie. L'étiquetage proposé par la 
Commission est confus et ne serait pas de nature à apporter des informations pertinentes et 
intelligibles pour le consommateur, qui n’est pas un expert en nutrition. Par ailleurs les 
modalités relatives au vin doivent être traitées dans les règlementations spécifiques.

Amendamentul 445
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la
zaharuri și sare.

(b) cantitatea de glucide, lipide, acizi grași 
saturați, precum și sodiu sau sare.
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Or. en

Justificare

Organizația Mondială a Sănătății a stabilit că valoarea energetică, conținutul de glucide, 
lipide și sodiu (sare) constituie, din punctul de vedere al sănătății publice, cei mai importanți 
nutrienți pentru totalitatea populației.

Amendamentul 446
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Declarația nutrițională cuprinde 
următoarele informații (denumită în 
continuare „declarație nutrițională 
obligatorie”):

(1) (a) Declarația nutrițională obligatorie 
din câmpul vizual principal (denumită în 
continuare „informație nutrițională de pe 
fața ambalajului”) include:

(a) valoarea energetică; (i) valoarea energetică;
(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

(ii) cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide și sare în produsul alimentar.

(1) (b) Informația nutrițională obligatorie 
de pe spatele ambalajului (denumită în 
continuare „declarația nutrițională de pe 
spatele ambalajului”) indică conținutul de 
nutrienți menționați la alineatul (1)(a), 
precum și conținutul de:
(a) proteine;
(b) glucide;
(c) fibre;
(d) acizi grași trans.

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, bere și 
băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite 
la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. […] din […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea prezentului 
alineat pentru vin, care poate fi însoțit de 
măsuri specifice de stabilire a normelor 
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etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea prezentului 
alineat pentru produsele respective, care 
poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor referitoare la declarația 
nutrițională pentru aceste produse. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

referitoare la declarația nutrițională pentru 
acesta. Măsurile respective, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Acest amendament precizează faptul că fața ambalajului reprezintă principalul câmp vizual. 
De asemenea, acest amendament asigură prezentarea declarației nutriționale obligatorii în 
două părți: informații limitate pe fața ambalajului, care cuprind valoarea energetică și patru 
nutrienți, și o declarație mai completă pe spatele ambalajului, cuprinzând opt nutrienți și 
valoarea energetică.

Amendamentul 447
Péter Olajos

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la
zaharuri și sare.

(b) cantitatea de glucide, lipide, acizi grași 
saturați, precum și sodiu sau sare.

Or. en

Justificare

Organizația Mondială a Sănătății a stabilit că valoarea energetică, conținutul de glucide, 
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lipide, acizi grași saturați și sodiu (sare) constituie, din punctul de vedere al sănătății 
publice, cei mai importanți nutrienți pentru totalitatea populației.

Amendamentul 448
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați,
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

(b) cantitatea de lipide, proteine și glucide.

Or. en

Justificare

Supraîncărcarea declarației cu informații nutriționale nu ușurează sarcina consumatorilor. 
Valoarea energetică, conținutul de lipide, proteine și glucide reprezintă factorii pertinenți 
pentru o alimentație echilibrată și, prin urmare, ar trebui să facă parte din informațiile de 
bază obligatorii privind componența produselor alimentare.

Amendamentul 449
Riitta Myller

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

(b) cantitatea de proteine, lipide, acizi grași 
saturați, acizi grași trans, glucide, cu 
referire în mod special la zaharuri, precum 
și cantitatea de sodiu conținută în sare și 
aditivi.

Or. fi

Justificare

În anumite categorii de produse, aditivii pot conține o cantitate semnificativă de sodiu. De 
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exemplu, criteriile de utilizare a simbolului finlandez al inimii, care indică ce produse 
alimentare ajută la menținerea sănătății inimii, țin cont și de sodiul din aditivi.

Amendamentul 450
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la
zaharuri și sare.

(b) cantitatea de glucide, lipide, acizi grași 
saturați, precum și sodiu sau sare.

Or. en

Justificare

Organizația Mondială a Sănătății a stabilit că valoarea energetică, conținutul de glucide, 
lipide, acizi grași saturați și sodiu (sare) constituie, din punctul de vedere al sănătății 
publice, cei mai importanți nutrienți pentru totalitatea populației.

Amendamentul 451
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la
zaharuri și sare.

(b) cantitatea de glucide, lipide, acizi grași 
saturați, precum și sodiu sau sare.

Or. en

Justificare

Organizația Mondială a Sănătății a stabilit că valoarea energetică, conținutul de glucide, 
lipide, acizi grași saturați și sodiu (sare) constituie, din punctul de vedere al sănătății 
publice, cei mai importanți nutrienți pentru totalitatea populației.
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Amendamentul 452
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

(b) cantitatea de proteine, lipide, acizi grași 
saturați, acizii grași trans, glucide, cu 
referire în mod special la zaharuri și sare.

Or. en

Justificare

Many food products (including dairy) contain high quality proteins. They have an excellent 
nutrituional value, a high digestibility and are rich in essential amino acids which are 
required for many biological functions and specific activities in body growth, development 
and maintenance.

Transfatty acids [also known as trans fat] can be found in processed foods made with 
partially hydrogenated vegetable oils. Trans fats must be compulsorily labelled on nutrition 
food labels in Canada and the United States. 

The US FDA labelling rule on trans fat requires that the amount of trans fat in a serving be 
listed on a separate line under saturated fat on the Nutrition Facts panel on food labels. While 
scientific studies have confirmed the relationship between trans paf and an increased risk of 
Coronary Heart Disease, none has recommended an amount of trans fat that FDA could use to 
establish a Daily Value (DV). As a result, trans fats are listed with only a gramme amount.
The same should be the case in this Regulation, trans fats should be compulsorily indicated on 
the mandatory nutrituion declaration under fats, of which so many grammes consist of 
saturates and trans fats in line with the declaration order specified in Annex. XIII part B. (2)

Amendamentul 453
Nicodim Bulzesc

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Declarația nutrițională cuprinde 
următoarele informații (denumită în 
continuare „declarație nutrițională 
obligatorie”):

(1) a) Declarația nutrițională din câmpul 
vizual principal (denumită în continuare 
„informație nutrițională obligatorie de pe 
fața ambalajului”) include:
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(a) valoarea energetică; valoarea energetică, acizi grași saturați, 
glucide și sare.

(b) cantitatea de lipide, acizi grași 
saturați, glucide, cu referire în mod 
special la zaharuri și sare.

(1) b) Declarația nutrițională obligatorie 
de pe spatele ambalajului (denumită în 
continuare „declarația nutrițională de pe 
spatele ambalajului”) indică, în afara 
valorii energetice și a nutrienților 
menționați la alineatul (1)a), conținutul 
de:
(a) lipide;
(b) proteine;
(c) glucide;
(e) fibre;
(h) acizi grași trans.

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, bere și 
băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite la 
articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. […] din […] al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia întocmește 
un raport după [cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament] privind 
aplicarea prezentului alineat pentru 
produsele respective, care poate fi însoțit 
de măsuri specifice de stabilire a normelor 
referitoare la declarația nutrițională pentru 
aceste produse. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3).

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, bere și 
băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite la 
articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. […] din […] al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia întocmește 
un raport după [cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament] privind 
aplicarea prezentului alineat pentru 
produsele respective, care poate fi însoțit 
de măsuri specifice de stabilire a normelor 
referitoare la declarația nutrițională pentru 
aceste produse. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3).

Or. en



PE418.218v01-00 118/186 AM\762307RO.doc

RO

Justificare

Etichetarea ar trebui să fie obligatorie pe fața și pe spatele ambalajului, pe față fiind indicate 
patru elemente: valoarea energetică, acizi grași saturați, glucide și sare, iar pe spate -- cele 
opt elemente importante plus acizi grași trans. 

Deoarece indicarea conținutului de acizi grași trans, fibre și proteine este obligatorie pe 
spatele ambalajului, acestea nu ar trebui incluse în lista de la alineatul (2).

Amendamentul 454
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați,
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

(b) cantitatea de zahăr, lipide, acizi grași 
saturați, precum și sodiu sau sare.

Or. de

Justificare

Pe etichetă ar trebui să fie indicate în mod obligatoriu doar informațiile nutritive care sunt 
cele mai importante din punct de vedere al sănătății publice.

Amendamentul 455
Dorette Corbey

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Declarația nutrițională cuprinde 
următoarele informații (denumită în 
continuare „declarație nutrițională 
obligatorie”):

(1) (a) Declarația nutrițională obligatorie 
din câmpul vizual principal (denumită în 
continuare „informație nutrițională de pe 
fața ambalajului”) include:

cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, sare și valoarea energetică a 
produsului alimentar.
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(1) (b) Informația nutrițională obligatorie 
de pe spatele ambalajului (denumită în 
continuare „declarația nutrițională de pe 
spatele ambalajului”) indică conținutul de 
nutrienți menționați la alineatul (1)(a), 
precum și conținutul de:

(a) valoarea energetică;
(b) the amounts of fat, 
saturates,carbohydrates with specific 
reference to sugars, and salt.

(b) proteine;
(c) glucide;
(e) fibre;
(h) acizi grași trans.
Numai nutrienții care au o prevalență 
semnificativă în componența produsului 
ar trebui declarați.

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, bere și 
băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite 
la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. […] din […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea prezentului 
alineat pentru produsele respective, care 
poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor referitoare la 
declarația nutrițională pentru aceste 
produse. Măsurile respective, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. en
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Justificare

Etichetarea nu ar trebui în niciun caz să inducă în eroare. Indicarea pe etichetă a nutrienților 
care nu se conțin în produs poate induce în eroare. De exemplu, Coca Cola ar părea să fie un 
produs favorabil din punctul de vedere al conținutului de lipide și sare. Prin urmare, numai 
nutrienții prezenți într-un produs ar trebui indicați pe etichetă.

Amendamentul 456
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Declarația nutrițională cuprinde 
următoarele informații (denumită în 
continuare „declarație nutrițională
obligatorie”):

(1) Etichetarea nutrițională cuprinde 
următoarele informații (denumită în 
continuare „etichetare nutrițională”):

(a) valoarea energetică; (a) valoarea energetică (valoarea calorică);
(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați,
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

(b) cantitatea de proteine, glucide și lipide.

Or. de

Justificare

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...”, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt”. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.
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Amendamentul 457
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

(b) cantitatea de proteine, lipide, acizi grași 
saturați, glucide, cu referire în mod special 
la zaharuri și sare.

Or. de

Justificare

Proteinele trebuie să figureze în declarația nutrițională, fiind o substanță nutritivă de 
importanță vitală.

Amendamentul 458
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sodiu.

Or. en

Justificare

Sarea (clorură de sodiu) nu reprezintă singura sursă de sodiu în ansamblul alimentației. 
Există multe alte săruri de sodiu în afara clorurii de sodiu (de exemplu: monosodiu glutamat, 
carbonat de sodiu...). Mențiunea „sodiu din sare” ar reprezenta numai o parte minimă din 
conținutul real și nu ar fi o informare corectă. 
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Amendamentul 459
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la
zaharuri și sare.

(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
zaharuri, sare, glucide, proteine, precum și 
acizi grași trans de sinteză și naturali.

Or. en

Justificare

Conținutul de proteine și de acizi grași trans reprezintă o informație importantă pentru 
consumatori și, prin urmare, ar trebui inclus pe etichetă în mod obligatoriu. Este de 
asemenea important să se facă deosebirea dintre acizii grași trans de sinteză și cei naturali, 
deoarece conținutul de acizi grași trans de sinteză poate fi influențat de producători.

Amendamentul 460
Alessandro Foglietta

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

(b) cantitatea de proteine, glucide și lipide.

Or. en

Amendamentul 461
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, Prezentul alineat nu se aplică pentru
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astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, bere și 
băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite 
la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. […] din […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea prezentului 
alineat pentru produsele respective, care 
poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor referitoare la
declarația nutrițională pentru aceste 
produse. Măsurile respective, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

băuturile alcoolice. Comisia întocmește un 
raport după [cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament] privind 
aplicarea prezentului alineat pentru 
produsele respective, care poate fi însoțit 
de măsuri specifice de stabilire a normelor 
referitoare la punerea la dispoziția 
consumatorilor de informații nutriționale 
cu privire la aceste produse. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3).

Or. de

Justificare

Dacă sunt excluse vinul, berea și băuturile spirtoase, dar nu și alte băuturi alcoolice, sectorul 
nu poate fi armonizat. Anumite produse definite ar fi favorizate, în timp ce altele ar fi 
discriminate. Acest lucru ar denatura concurența, iar consumatorii ar fi induși în eroare în 
ceea ce privește compoziția diferitelor produse.

Amendamentul 462
Riitta Myller

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, bere și 
băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite 

În cazul băuturilor alcoolice, declarația 
nutrițională obligatorie ar trebui să indice 
valoarea energetică și conținutul de 
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la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. […] din […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului
regulament] privind aplicarea prezentului 
alineat pentru produsele respective, care 
poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor referitoare la 
declarația nutrițională pentru aceste 
produse. Măsurile respective, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

glucide. 

Or. fi

Justificare

În anumite categorii de produse, aditivii pot conține o cantitate semnificativă de sodiu. De 
exemplu, criteriile de utilizare a simbolului finlandez al inimii, care indică ce produse 
alimentare ajută la menținerea sănătății inimii, țin cont și de sodiul din aditivi.

Amendamentul 463
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, bere și 
băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite 
la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. […] din […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 

În cazul băuturilor alcoolice, declarația 
nutrițională obligatorie indică valoarea 
energetică și conținutul de glucide. 
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privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea prezentului 
alineat pentru produsele respective, care 
poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor referitoare la 
declarația nutrițională pentru aceste 
produse. Măsurile respective, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 464
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, bere și 
băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite la 
articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul
(CE) nr. […] din […] al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr.
1576/89 al Consiliului. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea prezentului 
alineat pentru produsele respective, care 
poate fi însoțit de măsuri specifice de 

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, produse 
vitivinicole, astfel cum sunt definite în 
Regulamentele (CE) nr. 479/2008 și nr. 
1601/1991 ale Consiliului, berea cu 
aromă de fructe, bere și băuturi spirtoase, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.
110/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind 
definirea, desemnarea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase, precum
și alte băuturi alcoolice. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
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stabilire a normelor referitoare la declarația 
nutrițională pentru aceste produse.
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

regulament] privind aplicarea prezentului 
alineat pentru produsele respective, care 
poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor referitoare la declarația 
nutrițională pentru aceste produse.
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. de

Justificare

În general, băuturile alcoolice nu ar trebui să intre în sfera prezentului regulament, ci să facă 
obiectul unor dispoziții speciale. În plus, trebuie clarificate mai întâi anumite chestiuni de 
principiu, căci, de exemplu, în cazul băuturilor spirtoase, o mărime de referință pentru 
mențiunile referitoare la valoarea nutritivă în 100 ml ar fi extrem de nepotrivită, iar multe 
substanțe nutritive conținute în alimente nu se regăsesc în băuturile alcoolice. 

Amendamentul 465
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, bere și 
băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite la 
articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. […] din […] al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia întocmește 
un raport după [cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament] privind 
aplicarea prezentului alineat pentru 

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin și
produse vitivinicole, astfel cum sunt 
definite în Regulamentele (CE) nr. 
479/2008 și nr. 1601/1991 ale Consiliului, 
bere și băuturi spirtoase, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. […] din […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia întocmește 
un raport după [cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament] privind 
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produsele respective, care poate fi însoțit 
de măsuri specifice de stabilire a normelor 
referitoare la declarația nutrițională pentru 
aceste produse. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

aplicarea prezentului alineat pentru 
produsele respective, care poate fi însoțit 
de măsuri specifice de stabilire a normelor 
referitoare la declarația nutrițională pentru 
aceste produse. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă, dacă este 
cazul, în conformitate cu următoarele 
proceduri:
(i) în cazul produselor menționate la 
articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul 
(CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 
aprilie 2008 privind organizarea comună 
a pieței vitivinicole (1), în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 113 
alineatul (1) din regulamentul menționat;
(ii) în ceea ce privește produsele 
menționate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1601/91 al 
Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire 
a normelor generale privind definirea, 
descrierea și prezentarea vinurilor 
aromatizate, a băuturilor aromatizate pe 
bază de vin și a cocteilurilor aromatizate 
din produse vitivinicole (2), în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 13 din regulamentul respectiv;
(iii) în ceea ce privește produsele 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
110/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind definirea, desemnarea, 
prezentarea, etichetarea și protecția 
indicațiilor geografice ale băuturilor 
spirtoase și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (3), în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul X din regulamentul respectiv;
(iv) în ceea ce privește alte băuturi 
alcoolice, în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en
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Justificare

Definiția domeniului de aplicare a exceptărilor prevăzute pentru vinuri trebuie modificată, 
pentru a se asigura faptul că toate produsele vitivinicole definite și reglementate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1601/1991 al Consiliului sunt exceptate de la 
obligația de a specifica ingredientele și de a prezenta o declarație nutrițională. Produsele 
vitivinicole sunt definite și reglementate de Regulamentul (CE) 479/2008 din 29 aprilie 2008 
privind organizarea comună a pieței vitivinicole și de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 
1601/1991 din 10 iunie 1991 privind vinurile aromatizate și alte băuturi aromatizate pe bază 
de vin.

Amendamentul 466
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, bere și 
băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite 
la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. […] din […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea prezentului 
alineat pentru produsele respective, care 
poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor referitoare la declarația 
nutrițională pentru aceste produse. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Băuturile care conțin peste 1,2 % alcool 
în volum trebuie doar să respecte 
alineatul (1) litera (a) de la prezentul 
articol. Comisia întocmește un raport după 
[cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament] privind aplicarea 
prezentului alineat pentru produsele 
respective, care poate fi însoțit de măsuri 
specifice de stabilire a normelor referitoare 
la declarația nutrițională pentru aceste 
produse.

Or. en
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Justificare

Consultarea publică a indicat un sprijin redus pentru o etichetare nutrițională completă a 
băuturilor alcoolice, dar un consens general privind utilitatea pentru consumatori a unei 
declarații referitoare la valoarea energetică. Pentru a se asigura condiții de concurență 
egale, toate băuturile alcoolice ar trebui tratate în mod egal, astfel încât să se evite 
ramificații cu efect anticoncurențial.

Amendamentul 467
Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, bere și 
băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite la 
articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. […] din […] al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia întocmește 
un raport după [cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament] privind 
aplicarea prezentului alineat pentru 
produsele respective, care poate fi însoțit 
de măsuri specifice de stabilire a normelor 
referitoare la declarația nutrițională pentru 
aceste produse. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin și 
produse vitivinicole, astfel cum sunt 
definite în Regulamentele (CE) nr. 
479/2008 și nr. 1601/1991 ale Consiliului, 
bere și băuturi spirtoase, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. […] din […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia întocmește 
un raport după [cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament] privind 
aplicarea prezentului alineat pentru 
produsele respective, care poate fi însoțit 
de măsuri specifice de stabilire a normelor 
referitoare la declarația nutrițională 
obligatorie pentru aceste produse. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă, dacă este 
cazul, în conformitate cu următoarele 
proceduri:
(i) în cazul produselor menționate la 
articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul 
(CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 
aprilie 2008 privind organizarea comună 
a pieței vitivinicole (1), în conformitate cu 
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procedura prevăzută la articolul 113 
alineatul (1) din regulamentul menționat;
(ii) în ceea ce privește produsele 
menționate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1601/91 al 
Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire 
a normelor generale privind definirea, 
descrierea și prezentarea vinurilor 
aromatizate, a băuturilor aromatizate pe 
bază de vin și a cocteilurilor aromatizate 
din produse vitivinicole (2), în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 13 din regulamentul respectiv;
(iii) în ceea ce privește produsele 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
110/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind 
definirea, desemnarea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 1576/89 (3) al Consiliului, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul X din respectivul regulament;
(iv) în ceea ce privește alte băuturi 
alcoolice, în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 468
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, bere și 
băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite 
la articolul 2 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. […] din […] al 

În cazul băuturilor alcoolice, declarația 
nutrițională obligatorie indică valoarea 
energetică și conținutul de glucide.
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Parlamentului European și al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea prezentului 
alineat pentru produsele respective, care 
poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor referitoare la 
declarația nutrițională pentru aceste 
produse. Măsurile respective, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

În cazul tuturor băuturilor alcoolice ar trebui impuse norme speciale, deoarece consumatorii 
trebuie informați cu privire la cantitatea și calitatea nutrienților principali din aceste băuturi, 
precum glucidele și valoarea energetică totală.

Amendamentul 469
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, bere și 
băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite 
la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. […] din […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 

eliminat
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geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea prezentului 
alineat pentru produsele respective, care 
poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor referitoare la 
declarația nutrițională pentru aceste 
produse. Măsurile respective, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Întrucât obiectivul acestui regulament este atingerea unui nivel înalt al sănătății 
consumatorilor, este de neînțeles de ce anume băuturile alcoolice ar trebui să beneficieze de 
avantaje și să fie scutite de cerințele de etichetare.

Amendamentul 470
Nicodim Bulzesc

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

(2) Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

(a) acizi grași trans;
(b) acizi grași mononesaturați; (a) acizi grași mononesaturați;
(c) acizi grași polinesaturați; (b) acizi grași polinesaturați;

(d) polioli; (c) polioli;
(e) amidon; (d) amidon;

(f) fibre;
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(g) proteine;
(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI.

(e) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI.

Or. en

Justificare

Etichetarea ar trebui să fie obligatorie pe fața și pe spatele ambalajului, pe față fiind indicate 
patru elemente: valoarea energetică, acizi grași saturați, glucide și sare, iar pe spate - cele 
opt elemente importante plus acizi grași trans. 

Deoarece indicarea conținutului de acizi grași trans, fibre și proteine este obligatorie pe 
spatele ambalajului, acestea nu ar trebui incluse în lista de la alineatul (2).

Amendamentul 471
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația nutrițională poate să 
includă, de asemenea, cantitățile unuia sau 
mai multor elemente din următoarele:

(2) Etichetarea nutrițională poate să 
includă, de asemenea, în plus, cantitățile 
unuia sau mai multor elemente din 
următoarele sau componentele acestor 
grupuri de substanțe sau ale acelora 
menționate la alineatul (1):

(a) acizi grași trans; (a) acizi grași trans;

(aa) acizi grași saturați;
(b) acizi grași mononesaturați; (b) acizi grași mononesaturați;
(c) acizi grași polinesaturați; (c) acizi grași polinesaturați;

(d) polioli;
(da) polioli;

(e) amidon; (e) amidon;
(f) fibre; (f) fibre;

(fa) zaharuri;
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(fb) sodiu;
(fc) colesterol;

(g) proteine;
(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI.

(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI;

(ha) alte substanțe, astfel cum sunt 
definite în Regulamentul (CE) nr. 
1925/2006.

Or. de

Justificare

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung”.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren” trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars” ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten” lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium” anstelle von „Salz” 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium” und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm” und „streng natriumarm” ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe” wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz”, jedoch „Natrium”. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO Nr 
1925/2006) stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 
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Amendamentul 472
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

(2) Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

(a) acizi grași trans; (a) acizi grași mononesaturați;

(b) acizi grași mononesaturați; (b) acizi grași polinesaturați;
(c) acizi grași polinesaturați; (c) polioli;

(d) polioli; (d) amidon;
(e) amidon; (e) fibre;

(f) fibre; (f) oricare dintre mineralele sau 
vitaminele menționate în partea A punctul 
1 din anexa XI și prezente în aliment în 
cantități semnificative, astfel cum sunt 
definite în partea A punctul 2 din anexa XI.

(g) proteine;
(h) oricare dintre mineralele sau 
vitaminele menționate în partea A punctul
1 din anexa XI și prezente în aliment în 
cantități semnificative, astfel cum sunt 
definite în partea A punctul 2 din anexa XI.

Or. en

Justificare

Conținutul de proteine și de acizi grași trans reprezintă o informație importantă pentru 
consumatori și, prin urmare, ar trebui inclus pe etichetă în mod obligatoriu. Este de 
asemenea important să se facă deosebirea dintre acizii grași trans de sinteză și cei naturali, 
deoarece conținutul de acizi grași trans de sinteză poate fi influențat de producători.
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Amendamentul 473
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

(2) Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, în plus, cantitățile unuia sau 
mai multor elemente din următoarele:

(a) acizi grași trans; (a) acizi grași trans;

(b) acizi grași mononesaturați; (b) acizi grași mononesaturați;
(c) acizi grași polinesaturați; (c) acizi grași polinesaturați;

(d) polioli; (d) polioli;

(da) colesterol;
(e) amidon; (e) amidon;

(f) fibre;
(g) proteine;
(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI.

(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI;

(ha) alte substanțe, astfel cum sunt 
definite în partea A din anexa XIII, și 
componentele acestor substanțe nutritive.

Or. de

Justificare

Prin această modificare se asigură că sunt indicate în mod obligatoriu substanțele nutritive 
care au făcut parte și până în prezent din informațiile nutriționale de pe etichetă.



AM\762307RO.doc 137/186 PE418.218v01-00

RO

Amendamentul 474
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

(2) Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

(a) acizi grași trans; (a) acizi grași trans;

(b) acizi grași mononesaturați; (b) acizi grași mononesaturați;

(c) acizi grași polinesaturați; (c) acizi grași polinesaturați;

(ca) colesterol; 

(d) polioli; (d) polioli;

(e) amidon; (e) amidon;

(f) fibre; (f) fibre;

(g) proteine; (g) proteine;

(ga) glucide; 

(gb) sodiu;

(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI.

(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI;

(ha) alte substanțe, astfel cum sunt 
enumerate în partea A din anexa XIII.

Or. de

Justificare

Producătorii de alimente ar trebui să aibă opțiunea de a include în declarația nutrițională și 
alte valori nutritive și substanțe, dacă doresc acest lucru. De asemenea, este necesară o 
clarificare a amendamentului la articolul 29 alineatul (1).
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Amendamentul 475
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

(2) Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, în plus, cantitățile unuia sau 
mai multor elemente din următoarele:

(a) acizi grași trans; (a) acizi grași saturați;

(b) acizi grași mononesaturați; (b) acizi grași mononesaturați;

(c) acizi grași polinesaturați; (c) acizi grași polinesaturați;

(ca) acizi grași trans;
(cb) colesterol;
(cc) zaharuri;

(d) polioli; (d) polioli;

(e) amidon; (e) amidon;

(f) fibre; (f) fibre;

(g) proteine; (g) sodiu;

(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI.

(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI;

(ha) alte substanțe, astfel cum sunt 
definite în partea A din anexa XIII, și 
componentele acestor substanțe nutritive.

Or. de

Justificare

Prin această modificare se asigură că sunt indicate în mod obligatoriu substanțele nutritive 
care au făcut parte și până în prezent din informațiile nutriționale de pe etichetă. Toate 
recomandările nutriționale ar trebui să facă referire la „macroelemente nutritive”, deoarece 
consumatorii s-au obișnuit cu această mențiune și au învățat să o citească.
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Amendamentul 476
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

(2) Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

(a) acizi grași trans;
(b) acizi grași mononesaturați; (a) acizi grași mononesaturați;
(c) acizi grași polinesaturați; (b) acizi grași polinesaturați;

(d) polioli; (c) polioli;
(e) amidon; (d) amidon;

(f) fibre;
(g) proteine;
(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI.

(e) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI.

Or. en

Justificare

Acizii grași trans, fibrele și proteinele se includ în declarația nutrițională obligatorie de pe 
spatele ambalajului și se elimină, prin urmare, de pe prezenta listă.

Amendamentul 477
Kathy Sinnott

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

(2) Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

(a) acizi grași trans;
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(b) acizi grași mononesaturați; (a) acizi grași mononesaturați;
(c) acizi grași polinesaturați; (b) acizi grași polinesaturați;

(d) polioli; (c) polioli;
(e) amidon; (d) amidon;

(f) fibre;
(g) proteine;
(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI.

(e) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI.

Or. en

Justificare

Acizii grași trans, fibrele și proteinele reprezintă nutrienți importanți care ar trebui incluși în 
declarația nutrițională obligatorie de pe spatele ambalajului.

Amendamentul 478
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acizi grași trans; eliminat

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul meu la articolul 29 alineatul (1) litera (b) privind 
includerea obligatorie a acizilor grași trans în declarația nutrițională, acizii grași trans 
trebuie eliminați de la articolul 29 alineatul (2).
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Amendamentul 479
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acizi grași trans; eliminat

Or. es

Justificare

Există o cerere puternică din partea consumatorilor pentru informații privind conținutul în 
acizi grași trans al alimentelor pe care le consumă. Propunerea Comisiei doar face voluntară 
includerea acestui nutrient. Amendamentul vizează includerea acizilor grași trans în 
declarația nutrițională obligatorie.

Amendamentul 480
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) glucide;

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 29 alineatul (1).
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Amendamentul 481
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) glucide; 

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul de mai sus la articolul 29 alineatul (1).

Amendamentul 482
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) glucide;

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 29 alineatul (1) propus.

Amendamentul 483
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – literele ga și gb (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) colesterol;
(gb) sodiu;
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Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește să asigure în mai mare măsură exhaustivitatea listei 
nutrienților care ar putea fi indicați pe etichete în mod voluntar.

Amendamentul 484
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) proteine eliminat

Or. de

Justificare

Proteinele au fost introduse la articolul 29 alineatul (1) litera (b).

Amendamentul 485
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declararea cantității substanțelor care 
aparțin sau sunt componentele uneia din 
categoriile de nutrienți menționate la 
alineatul (2) este obligatorie în cazul în 
care se face o mențiune nutrițională și/sau 
de sănătate.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de
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Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 486
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declararea cantității substanțelor care 
aparțin sau sunt componentele uneia din 
categoriile de nutrienți menționate la 
alineatul (2) este obligatorie în cazul în 
care se face o mențiune nutrițională și/sau 
de sănătate.

(3) Declararea cantității substanțelor care 
aparțin sau sunt componentele uneia din 
categoriile de nutrienți menționate la 
alineatul (2) este obligatorie în cazul în 
care se face o mențiune nutrițională și/sau 
de sănătate în legătură cu acestea.

Or. en

Justificare

Clarificarea dispoziției.

Amendamentul 487
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate modifica listele 
menționate la alineatele (1) și (2). 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Or. en
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Justificare

Modificarea listei de nutrienți va avea un impact semnificativ; prin urmare, aceasta ar trebui 
să rămână de competența legislatorului.

Amendamentul 488
Kathy Sinnott

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate stabili și introduce în 
anexa XII coeficienții de conversie 
menționați în partea A punctul 1 din anexa 
XI care să permită un calcul mai exact al 
conținutului de vitamine și minerale în 
produsele alimentare. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament, prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3).

(2) Comisia stabilește și introduce în anexa 
XII coeficienții de conversie menționați în 
partea A punctul 1 din anexa XI care să 
permită un calcul mai exact al conținutului 
de vitamine și minerale în produsele 
alimentare. Măsurile respective, destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Diferite vitamine, cum ar fi vitaminele A și E, au diferite formule chimice, cu o acțiune 
fiziologică diferită în corpul uman. În vederea furnizării de informații fiabile, aceste diferențe 
ar trebui luate în calcul la stabilirea coeficienților de conversie.

Amendamentul 489
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate stabili și introduce în 
anexa XII coeficienții de conversie 

(2) Comisia stabilește și introduce în anexa 
XII coeficienții de conversie menționați în 
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menționați în partea A punctul 1 din anexa 
XI care să permită un calcul mai exact al 
conținutului de vitamine și minerale în 
produsele alimentare. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3).

partea A punctul 1 din anexa XI care să 
permită un calcul mai exact al conținutului 
de vitamine și minerale în produsele 
alimentare. Măsurile respective, destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. de

Justificare

Acest amendament urmărește să asigure că vitaminele și mineralele sunt calculate folosind 
coeficienți de conversie uniformi.

Amendamentul 490
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate stabili și introduce în 
anexa XII coeficienții de conversie 
menționați în partea A punctul 1 din anexa 
XI care să permită un calcul mai exact al 
conținutului de vitamine și minerale în 
produsele alimentare. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament, prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3).

(2) Comisia stabilește și introduce în anexa 
XII coeficienții de conversie menționați în 
partea A punctul 1 din anexa XI care să 
permită un calcul mai exact al conținutului 
de vitamine și minerale în produsele 
alimentare. Măsurile respective, destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Diferite vitamine, cum ar fi vitaminele A și E, au diferite formule chimice, cu o posibilă 
acțiune fiziologică diferită în corpul uman. În vederea furnizării de informații fiabile, aceste 
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diferențe ar trebui luate în calcul la stabilirea coeficienților de conversie.

Amendamentul 491
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate stabili și introduce în 
anexa XII coeficienții de conversie 
menționați în partea A punctul 1 din anexa 
XI care să permită un calcul mai exact al 
conținutului de vitamine și minerale în 
produsele alimentare. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament, prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3).

(2) Comisia stabilește și introduce în anexa 
XII coeficienții de conversie menționați în 
partea A punctul 1 din anexa XI care să 
permită un calcul mai exact al conținutului 
de vitamine și minerale în produsele 
alimentare. Măsurile respective, destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Diferite vitamine, cum ar fi vitaminele A și E, au diferite formule chimice, cu o posibilă 
acțiune fiziologică diferită în corpul uman. În vederea furnizării de informații fiabile, aceste 
diferențe ar trebui luate în calcul la stabilirea coeficienților de conversie.

Amendamentul 492
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Valorile declarate sunt valori medii, 
care se bazează, după caz, pe următorii 
factori:

(4) Valorile declarate sunt valori medii la 
sfârșitul termenului de valabilitate cu 
luarea în considerare a unor toleranțe 
adecvate, care se bazează, după caz, pe 
următorii factori:
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(a) analiza produsului alimentar efectuată 
de producător; sau

(a) analiza produsului alimentar efectuată 
de producător; sau

(b) un calcul făcut cu ajutorul valorilor 
medii cunoscute sau reale ale 
ingredientelor utilizate; sau

(b) un calcul făcut cu ajutorul valorilor 
medii cunoscute sau reale ale 
ingredientelor utilizate; sau

(c) un calcul obținut pe baza unor date 
general stabilite și acceptate.

(c) un calcul obținut pe baza unor date 
general stabilite și acceptate.

Normele de aplicare pentru indicarea 
valorii energetice și a nutrienților în ceea 
ce privește precizia valorilor declarate, în 
special diferențele dintre valorile declarate 
și cele stabilite în decursul controalelor 
oficiale, se stabilesc în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 49 
alineatul (2).

Normele de aplicare pentru indicarea 
valorii energetice și a nutrienților în ceea 
ce privește precizia valorilor declarate, în 
special diferențele dintre valorile declarate 
și cele stabilite în decursul controalelor 
oficiale, se stabilesc în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 49 
alineatul (2), după avizul Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară.

Or. de

Justificare

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die Durchschnittswerte auf das Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt je nach Ernte oder Sorte natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Amendamentul 493
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Normele de aplicare pentru indicarea 
valorii energetice și a nutrienților în ceea 
ce privește precizia valorilor declarate, în 
special diferențele dintre valorile declarate 
și cele stabilite în decursul controalelor 

Normele de aplicare pentru indicarea 
valorii energetice și a nutrienților în ceea 
ce privește precizia valorilor declarate, în 
special diferențele dintre valorile declarate 
și cele stabilite în decursul controalelor 
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oficiale, se stabilesc în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 49 
alineatul (2).

oficiale, se stabilesc în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control
prevăzută la articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Determinarea nivelului permis de diferențe dintre valorile declarate și cele stabilite în 
decursul controalelor oficiale va fi crucială pentru aplicarea regulamentului, iar decizia ar 
trebui luată, prin urmare, în conformitate cu procedura de reglementare cu control.

Amendamentul 494
Nicodim Bulzesc

Propunere de regulament
Articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31

Forme de exprimare

Articolul 31

Forme de exprimare
(1) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți sau componentele acestora 
menționate la articolul 29 alineatele (1) și 
(2) sunt exprimate în unități de măsură 
prevăzute în partea A din anexa XIII.

(1) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți sau componentele acestora 
menționate la articolul 29 alineatul (1)
sunt exprimate în unități de măsură 
prevăzute în partea A din anexa XIII.

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau, 
sub rezerva dispozițiilor articolului 32 
alineatele (2) și (3), pe porție.

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml și pe 
porție. Dacă este cazul, cantitatea pe 
porție se exprimă sub rezerva dispozițiilor 
articolului 32 alineatul (3).

(3) Declarația nutrițională obligatorie este 
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea B din anexa XI pentru 100 g, 
100 ml sau pe porție. Eventualele mențiuni 
privind vitaminele și mineralele sunt 
exprimate, de asemenea, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea A punctul 1 din anexa XI .

(3) Nivelurile nutrienților din declarația 
nutrițională de pe partea din față a 
ambalajului menționată la articolul 29 
alineatul (1) litera (a) sunt indicate printr-
un sistem de codificare în diferite culori. 
Culorile verde, galben și roșu indică dacă 
alimentul conține un nivel scăzut, mediu 
sau ridicat de nutrienți de acest tip. Aceste 
informații se comunică pentru 100 g sau 
pentru 100 ml. Cantitățile de referință 
pentru nivelurile ridicat, mediu sau scăzut 
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ale acestor nutrienți sunt definite în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3), pe baza unui 
aviz al Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară.
Eventualele mențiuni privind vitaminele și 
mineralele sunt exprimate, de asemenea, ca 
procent din aporturile alimentare de 
referință stabilite în partea A punctul 1 din 
anexa XI .

(4) Declarația privind poliolii și/sau 
amidonul, declarația privind tipul de acizi 
grași, alta decât declarația obligatorie 
privind acizii grași saturați menționată la 
articolul 29 alineatul (1) litera (b), sunt 
prezentate în conformitate cu partea B din 
anexa XIII.

(4) Declarația privind poliolii și/sau 
amidonul, declarația privind tipul de acizi 
grași, alta decât declarația obligatorie 
privind acizii grași saturați și acizii grași 
trans menționată la articolul 29 alineatul 
(1), sunt prezentate în conformitate cu 
partea B din anexa XIII.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament reflectă rezultatele studiului care au indicat că consumatorii doresc 
ca pe partea din față a ambalajului să găsească informații nutritive limitate ce conțin 
elemente explicative. Aceștia preferă utilizarea culorilor roșu, galben și verde pentru a se 
indica dacă alimentul conține un nivel ridicat, mediu sau scăzut de elemente nutritive de acest 
tip. Cantitățile de referință pentru nivelurile ridicat, mediu sau scăzut ar trebui să fie definite 
prin intermediul unui aviz științific independent adoptat de AESA.

Amendamentul 495
Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți sau componentele acestora 
menționate la articolul 29 alineatele (1) și 
(2) sunt exprimate în unități de măsură 
prevăzute în partea A din anexa XIII.

(1) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți sau componentele acestora 
menționate la articolul 29 alineatul (1)
sunt exprimate în unități de măsură 
prevăzute în partea A din anexa XIII.

(2) Valoarea energetică și cantitatea de (2) Valoarea energetică și cantitatea de 
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nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau, 
sub rezerva dispozițiilor articolului 32 
alineatele (2) și (3), pe porție.

nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml și pe 
porție. Dacă este cazul, cantitatea pe 
porție se exprimă sub rezerva dispozițiilor 
articolului 32 alineatul (3).

(3) Declarația nutrițională obligatorie este 
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea B din anexa XI pentru 100 g, 
100 ml sau pe porție. Eventualele mențiuni 
privind vitaminele și mineralele sunt 
exprimate, de asemenea, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea A punctul 1 din anexa XI .

(3) Nivelurile nutrienților din declarația 
nutrițională de pe partea din față a 
ambalajului menționată la articolul 29 
alineatul (1) litera (a) sunt indicate printr-
un sistem de codificare în diferite culori. 
Culorile verde, galben și roșu indică dacă 
alimentul conține un nivel scăzut, mediu 
sau ridicat de nutrienți de acest tip. Aceste 
informații se comunică pentru 100 g sau 
pentru 100ml. Cantitățile de referință 
pentru nivelurile ridicat, mediu sau scăzut 
ale acestor nutrienți sunt definite în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3), pe baza unui 
aviz al Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară.
Eventualele mențiuni privind vitaminele și 
mineralele sunt exprimate, de asemenea, ca 
procent din aporturile alimentare de 
referință stabilite în partea A punctul 1 din 
anexa XI .

(4) Declarația privind poliolii și/sau 
amidonul, declarația privind tipul de acizi 
grași, alta decât declarația obligatorie 
privind acizii grași saturați menționată la 
articolul 29 alineatul (1) litera (b), sunt 
prezentate în conformitate cu partea B din 
anexa XIII.

(4) Declarația privind poliolii și/sau 
amidonul, declarația privind tipul de acizi 
grași, alta decât declarația obligatorie 
privind acizii grași saturați și acizii grași 
trans menționată la articolul 29 alineatul 
(1), sunt prezentate în conformitate cu 
partea B din anexa XIII.

Or. en
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Amendamentul 496
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau, 
sub rezerva dispozițiilor articolului 32 
alineatele (2) și (3), pe porție.

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml și pe 
porție. Dacă este cazul, cantitatea pe 
porție se exprimă sub rezerva dispozițiilor 
articolului 32 alineatele (2) și (3).

Or. en

Justificare

Valoarea energetică și cantitatea de nutrienți dintr-un produs se exprimă întotdeauna pentru 
100g sau 100ml pentru a preveni inducerea în eroare a consumatorului și a facilita 
comparațiile între produse. În plus, se furnizează și informații pe porție pe partea din spate a 
ambalajului. 

Amendamentul 497
Kathy Sinnott

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau, 
sub rezerva dispozițiilor articolului 32 
alineatele (2) și (3), pe porție.

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml și pe 
porție. Dacă este cazul, cantitatea pe 
porție se exprimă sub rezerva dispozițiilor 
articolului 32 alineatele (2) și (3).

Or. en

Justificare

Aceasta facilitează comparațiile între produse care altfel ar putea exprima informațiile 
nutriționale într-un mod dificil de comparat.
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Amendamentul 498
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau, 
sub rezerva dispozițiilor articolului 32 
alineatele (2) și (3), pe porție.

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100ml. De 
asemenea, valoarea energetică și 
cantitatea de nutrienți pot fi exprimate pe 
porție.

Or. en

Justificare

Adaptare a versiunii engleze a amendamentului 101 la versiunea germană originală a 
proiectului de raport al Dr. Sommer.

Amendamentul 499
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau, sub 
rezerva dispozițiilor articolului 32 
alineatele (2) și (3), pe porție.

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate, în conformitate cu unitatea de 
măsură a cantității nete, pentru 100 g sau 
100 ml sau pe porție.

Or. de

Justificare

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.
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In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Amendamentul 500
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau, 
sub rezerva dispozițiilor articolului 32 
alineatele (2) și (3), pe porție.

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml și, în 
plus, pentru cantitatea netă de produs 
alimentar.

Or. de

Justificare

Indicarea valorii energetice și a cantității de nutrienți din produsele alimentare cu referire la 
100 g sau 100 ml permite compararea produselor, ceea ce ajută consumatorul să decidă ce 
produs cumpără. Prin urmare, nu trebuie să se permită omiterea acestor informații. 
Informațiile ar trebui să specifice, de asemenea, valoarea energetică și cantitatea de nutrienți 
asimilate în cazul consumării întregului produs.

Amendamentul 501
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau, 

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți sau de componenți ai acestora
menționate la alineatul (1) sunt exprimate 
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sub rezerva dispozițiilor articolului 32 
alineatele (2) și (3), pe porție.

pentru 100 g sau 100 ml. Cantitățile pot fi, 
de asemenea, exprimate pe porție.

Or. en

Justificare

Pentru a permite consumatorilor să compare diferite produse alimentare din cadrul aceleiași 
categorii - indiferent de mărimea și de conținutul ambalajelor - este imperativ să se declare 
întotdeauna valoarea energetică și cantitatea de nutrienți la 100 g sau 100 ml. În plus, ar 
trebui să se poată exprima cantitățile pe porții, în cazul în care producătorul dorește acest 
lucru. 

Amendamentul 502
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau, 
sub rezerva dispozițiilor articolului 32 
alineatele (2) și (3), pe porție.

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml și pe 
porție, în cazul în care produsul alimentar 
este preambalat ca porție individuală.

Or. en

Justificare

Dacă porțiile sunt ambalate clar (de exemplu, în cazul iaurturilor, dulciurilor etc.), 
declarația privind valoarea energetică și conținutul de nutrienți trebuie să facă referire și la 
dimensiunea porției, deoarece aceasta este mai ușor de înțeles de către consumatori. Legat de 
amendamentul la articolul 32.
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Amendamentul 503
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau, 
sub rezerva dispozițiilor articolului 32 
alineatele (2) și (3), pe porție.

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml. De 
asemenea, valoarea energetică și 
cantitatea de nutrienți pot fi exprimate pe 
porție.

Or. en

Justificare

Adaptare a versiunii engleze a amendamentului 101 la versiunea germană originală a 
proiectului de raport al Dr. R. Sommer.

Amendamentul 504
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau, 
sub rezerva dispozițiilor articolului 32 
alineatele (2) și (3), pe porție.

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml. De 
asemenea, valoarea energetică și 
cantitatea de nutrienți pot fi exprimate pe 
porție.

Or. en

Justificare

Adaptare a versiunii engleze a amendamentului 101 la versiunea germană originală a 
proiectului de raport al Dr. R. Sommer.
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Amendamentul 505
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declarația nutrițională obligatorie este
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea B din anexa XI pentru 100 g, 100 
ml sau pe porție. Eventualele mențiuni 
privind vitaminele și mineralele sunt 
exprimate, de asemenea, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea A punctul 1 din anexa XI .

(3) Declarația nutrițională obligatorie poate 
fi exprimată ca procent din aporturile 
alimentare de referință stabilite în partea B 
din anexa XI pe porție. Eventualele 
mențiuni privind vitaminele și mineralele 
sunt exprimate, de asemenea, ca procent 
din aporturile alimentare de referință 
stabilite în partea A punctul 1 din anexa 
XI.

Or. en

Justificare

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

Amendamentul 506
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declarația nutrițională obligatorie este
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea B din anexa XI pentru 100 g, 
100 ml sau pe porție. Eventualele mențiuni 
privind vitaminele și mineralele sunt 
exprimate, de asemenea, ca procent din 

(3) Etichetarea nutrițională obligatorie
poate fi exprimată, după caz, ca procent 
din aporturile alimentare de referință 
stabilite în partea B din anexa XI pentru 
100 g, 100 ml sau pe porție. Eventualele 
mențiuni privind vitaminele și mineralele 
sunt exprimate, de asemenea, ca procent 
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aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea A punctul 1 din anexa XI.

din aporturile alimentare de referință 
stabilite în partea A punctul 1 din anexa 
XI.

Or. de

Justificare

O etichetare DZR obligatorie contrazice caracterul voluntar al inițiativei DZR și ar trebui, 
prin urmare, respinsă Etichetarea DZR este în prezent aplicată în cazul unor alimente 
specifice de către industria alimentară europeană și prezentată consumatorilor. După cum s-
a convenit în Platforma UE, urmează să se aștepte primele date cu privire la succesul 
inițiativei de etichetare promovate de industria alimentară.

Amendamentul 507
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declarația nutrițională obligatorie este 
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea B din anexa XI pentru 100 g, 
100 ml sau pe porție. Eventualele mențiuni 
privind vitaminele și mineralele sunt 
exprimate, de asemenea, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea A punctul 1 din anexa XI .

(3) Nivelurile nutrienților din declarația 
nutrițională de pe partea din față a 
ambalajului menționată la articolul 29 
alineatul (1) litera (a) sunt indicate printr-
un sistem de codificare în diferite culori. 
Culorile verde, galben și roșu indică dacă 
alimentul conține un nivel scăzut, mediu 
sau ridicat de nutrienți de acest tip. Aceste 
informații se comunică pentru 100 g sau 
pentru 100 ml. Cantitățile de referință 
pentru nivelurile ridicat, mediu sau scăzut 
ale acestor nutrienți sunt definite în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3), pe baza unui 
aviz al Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară. Eventualele 
mențiuni privind vitaminele și mineralele 
sunt exprimate, de asemenea, ca procent 
din aporturile alimentare de referință 
stabilite în partea A punctul 1 din anexa 
XI.
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Or. en

Justificare

Prezentul amendament reflectă rezultatele studiului care au indicat că consumatorii doresc 
ca pe partea din față a ambalajului să găsească informații nutritive limitate ce conțin 
elemente explicative. Aceștia preferă utilizarea culorilor roșu, galben și verde pentru a se 
indica dacă alimentul conține un nivel ridicat, mediu sau scăzut de elemente nutritive de acest 
tip. Cantitățile de referință pentru nivelurile ridicat, mediu sau scăzut ar trebui să fie definite 
prin intermediul unui aviz științific independent adoptat de AESA.

Amendamentul 508
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declarația nutrițională obligatorie este 
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea B din anexa XI pentru 100 g, 
100 ml sau pe porție. Eventualele mențiuni 
privind vitaminele și mineralele sunt 
exprimate, de asemenea, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea A punctul 1 din anexa XI.

(3) Declarația nutrițională obligatorie este 
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea B din anexa XI pentru 100 g, 
100 ml. Eventualele mențiuni privind 
vitaminele și mineralele sunt exprimate, de 
asemenea, ca procent din aporturile 
alimentare de referință stabilite în partea A 
punctul 1 din anexa XI.

Or. de

Justificare

Amendamentul la articolul 31 alineatul (2) de același autor asigură că declarația nutrițională 
se bazează întotdeauna pe cantitatea de referință de 100g/100ml, iar porțiile sunt permise 
doar ca și cantități de referință suplimentare. Prin urmare, textul „sau pe porție” se elimină.
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Amendamentul 509
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declarația nutrițională obligatorie este 
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea B din anexa XI pentru 100 g, 
100 ml sau pe porție. Eventualele mențiuni 
privind vitaminele și mineralele sunt 
exprimate, de asemenea, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea A punctul 1 din anexa XI .

(3) Nivelurile nutrienților din cadrul 
informațiilor nutriționale de pe partea din 
față a ambalajului menționate la articolul 
29 alineatul (1) litera (a) sunt indicate 
printr-un sistem de codificare în diferite 
culori. Culorile verde, galben și roșu 
indică dacă alimentul conține un nivel 
scăzut, mediu sau ridicat de nutrienți de 
acest tip. Aceste informații se comunică 
pentru 100 g sau pentru 100 ml. 
Cantitățile de referință pentru nivelurile 
ridicat, mediu sau scăzut ale acestor 
nutrienți sunt definite în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3), pe 
baza unui aviz al Autorității Europene 
pentru Siguranța Alimentară. Eventualele 
mențiuni privind vitaminele și mineralele 
sunt exprimate, de asemenea, ca procent 
din aporturile alimentare de referință 
stabilite în partea A punctul 1 din anexa 
XI.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament reflectă rezultatele studiului care au indicat că consumatorii doresc 
ca pe partea din față a ambalajului să găsească informații nutritive limitate ce conțin 
elemente explicative. Aceștia preferă utilizarea culorilor roșu, galben și verde pentru a se 
indica dacă alimentul conține un nivel ridicat, mediu sau scăzut de elemente nutritive de acest 
tip. Cantitățile de referință pentru nivelurile ridicat, mediu sau scăzut ar trebui să fie definite 
prin intermediul unui aviz științific independent adoptat de AESA.
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Amendamentul 510
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declarația nutrițională obligatorie este 
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea B din anexa XI pentru 100 g, 
100 ml sau pe porție. Eventualele 
mențiuni privind vitaminele și mineralele 
sunt exprimate, de asemenea, ca procent 
din aporturile alimentare de referință 
stabilite în partea A punctul 1 din anexa 
XI .

(3) Nivelurile nutrienților din declarația 
nutrițională de pe partea din față a 
ambalajului menționată la articolul 29 
alineatul (1) litera (a) sunt indicate printr-
un sistem de codificare în diferite culori. 
Culorile verde, galben sau galben-
chihlimbar și roșu indică dacă alimentul 
conține un nivel scăzut, mediu sau ridicat 
de nutrienți de acest tip. Aceste informații 
se comunică pentru 100 g sau pentru 
100ml. Cantitățile de referință pentru 
nivelurile ridicat, mediu sau scăzut ale 
acestor nutrienți sunt definite în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3), pe baza unui 
aviz al Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară.
Acest sistem de codificare cu culori se 
aplică alimentelor prelucrate, deoarece 
acestea sunt alimentele în cazul cărora 
consumatorii au dificultăți în a afla 
conținutul de nutrienți. Alimentele 
prelucrate se referă la alimentele 
preambalate care sunt gata de consum 
sau nu necesită altă pregătire decât 
rehidratarea, decongelarea, încălzirea sau 
coacerea de către consumator înaintea 
consumului. Asemenea produse includ, 
dar nu se limitează la sandvișuri, alimente 
preparate sau gata de consum, 
hamburgeri, cârnați, plăcinte, pateuri și 
tarte, carne pané sau produse de carne 
formată, substitute ale cărnii, carne de 
pasăre, pește și produse similare inclusiv 
cele în sosuri, pizza și cereale pentru 
micul dejun.

Or. en
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Justificare

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
yellow/amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. 

It is specified that the colours indicate the level of a particular nutrient rather than the 
nutrient type. The definition of reference amounts for high, medium or low should be 
established through an independent scientific opinion adopted by the EFSA. 

More information on research can be found in “Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study “Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light” 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf

Amendamentul 511
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declarația nutrițională obligatorie este 
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea B din anexa XI pentru 100 g, 
100 ml sau pe porție. Eventualele mențiuni 
privind vitaminele și mineralele sunt 
exprimate, de asemenea, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea A punctul 1 din anexa XI.

(3) Eventualele mențiuni privind 
vitaminele și mineralele sunt exprimate, de 
asemenea, ca procent din aporturile 
alimentare de referință stabilite în partea A 
punctul 1 din anexa XI.

Or. de

Justificare

Aporturile de referință se bazează pe necesarul zilnic al unei femei obișnuite în vârstă de 40 
de ani și astfel exclud nevoile speciale ale altor grupuri sociale. De exemplu, necesarul zilnic 
al copiilor și al persoanelor în vârstă sunt diferite și aceste grupuri ar putea fi induse în 
eroare de aceste informații. Indicarea unui singur set de valori pentru necesarul zilnic 
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ignoră, de asemenea, necesarul de calorii diferit în funcție de profesie. 

Amendamentul 512
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declarația nutrițională obligatorie este 
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea B din anexa XI pentru 100 g, 100 
ml sau pe porție. Eventualele mențiuni 
privind vitaminele și mineralele sunt 
exprimate, de asemenea, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea A punctul 1 din anexa XI .

(3) Declarația nutrițională obligatorie este, 
de asemenea, exprimată ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea B din anexa XI pentru 100 g, 100 
ml și pe porție, în cazul în care produsul 
alimentar este preambalat ca porție 
individuală. Eventualele mențiuni privind 
vitaminele și mineralele sunt exprimate, de 
asemenea, ca procent din aporturile 
alimentare de referință stabilite în partea A 
punctul 1 din anexa XI.

Or. en

Justificare

Procentul din aporturile alimentare de referință reprezintă o informație valoroasă pentru 
majoritatea consumatorilor și, prin urmare, ar trebui furnizat.

Amendamentul 513
Péter Olajos

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declarația nutrițională obligatorie este 
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea B din anexa XI pentru 100 g, 100 
ml sau pe porție. Eventualele mențiuni 
privind vitaminele și mineralele sunt 
exprimate, de asemenea, ca procent din 

(3) Declarația nutrițională obligatorie poate 
fi exprimată ca procent din aporturile 
alimentare de referință stabilite în partea B 
din anexa XI pe porție, sub rezerva 
dispozițiilor articolului 32 alineatele (2) și 
(3). Eventualele mențiuni privind 
vitaminele și mineralele sunt exprimate, de 
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aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea A punctul 1 din anexa XI .

asemenea, ca procent din aporturile 
alimentare de referință stabilite în partea A 
punctul 1 din anexa XI.

Or. en

Justificare

Referința la aporturile zilnice ar trebui să rămână voluntară pentru a nu împovăra excesiv 
IMM-urile. Furnizarea de informații privind aporturile alimentare de referință pe porție este 
mult mai relevantă pentru consumatori, în timp ce informațiile pentru 100 g / 100 ml pot fi 
lipsite de importanță și pot induce în eroare.

Amendamentul 514
Niels Busk

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declarația nutrițională obligatorie este 
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea B din anexa XI pentru 100 g, 
100 ml sau pe porție. Eventualele mențiuni 
privind vitaminele și mineralele sunt 
exprimate, de asemenea, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea A punctul 1 din anexa XI .

(3) Eventualele mențiuni privind 
vitaminele și mineralele sunt exprimate, de 
asemenea, ca procent din aporturile 
alimentare de referință stabilite în partea A 
punctul 1 din anexa XI.

Or. en

Justificare

Etichetarea DZR nu oferă consumatorilor destule informații. De exemplu, ½ litru de coca-
cola reprezintă două porții, deși cantitatea respectivă este consumată de obicei de o singură 
persoană. Un măr va părea mai puțin sănătos decât ciocolata Kinder cu lapte sau chipsurile 
de cartofi din perspectiva nivelului de zahăr și acest lucru îi va face pe consumatori să 
creadă că nu este o mare diferență între consumul de fructe, ciocolată cu lapte sau chipsuri 
de cartofi.
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Amendamentul 515
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declarația nutrițională obligatorie este
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea B din anexa XI pentru 100 g,
100 ml sau pe porție. Eventualele mențiuni 
privind vitaminele și mineralele sunt 
exprimate, de asemenea, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea A punctul 1 din anexa XI .

(3) Pe lângă declarația nutrițională 
obligatorie pentru 100 g sau 100 ml 
prevăzută la alineatele (1) și (2), 
informația poate fi exprimată, după caz, ca 
procent din aporturile alimentare de 
referință stabilite în partea B din anexa XI 
pentru 100 g, 100 ml sau pe porție.
Eventualele mențiuni privind vitaminele și 
mineralele sunt exprimate, de asemenea, ca 
procent din aporturile alimentare de 
referință stabilite în partea A punctul 1 din 
anexa XI .

Or. de

Justificare

Indicarea DZR ar trebui să fie opțională. DZR aferentă unei porții este mai utilă 
consumatorului decât DZR pentru 100 g sau 100 ml. 

Amendamentul 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declarația nutrițională obligatorie este 
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea B din anexa XI pentru 100 g, 
100 ml sau pe porție. Eventualele mențiuni 
privind vitaminele și mineralele sunt 
exprimate, de asemenea, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea A punctul 1 din anexa XI .

(3) Eventualele mențiuni privind 
vitaminele și mineralele sunt exprimate ca 
procent din aporturile alimentare de 
referință stabilite în partea A punctul 1 din 
anexa XI.



PE418.218v01-00 166/186 AM\762307RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Sistemul bazat pe DZR, care a fost dezvoltat de industria alimentară, nu are în mod necesar o 
bază nutrițională științifică. De asemenea, până în prezent nu există o experiență evaluată 
științific cu aplicare la sistemul DZR și nu va permite consumatorilor să aleagă în cunoștință 
de cauză. 

Amendamentul 517
Johannes Lebech

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declarația nutrițională obligatorie este 
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea B din anexa XI pentru 100 g, 
100 ml sau pe porție. Eventualele mențiuni 
privind vitaminele și mineralele sunt 
exprimate, de asemenea, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite
în partea A punctul 1 din anexa XI .

(3) Eventualele mențiuni privind 
vitaminele și mineralele sunt exprimate, de 
asemenea, ca procent din aporturile 
alimentare de referință stabilite în partea A 
punctul 1 din anexa XI.

Or. en

Justificare

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
diet.

The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase. 
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0,5 liter 
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bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on 0,5 liter bottle.
This is another source of confusion for the consumer and another reason why we support the 
obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as additional 
information. Without portion sizes GDA would be absurd.    

Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardized and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.

Amendamentul 518
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declarația nutrițională obligatorie este 
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea B din anexa XI pentru 100 g, 100 
ml sau pe porție. Eventualele mențiuni 
privind vitaminele și mineralele sunt 
exprimate, de asemenea, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea A punctul 1 din anexa XI .

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 519
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declarația nutrițională obligatorie este
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 

(3) Declarația nutrițională obligatorie poate 
fi exprimată ca procent din aporturile 
alimentare de referință stabilite în partea B 
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în partea B din anexa XI pentru 100 g, 100 
ml sau pe porție. Eventualele mențiuni 
privind vitaminele și mineralele sunt 
exprimate, de asemenea, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea A punctul 1 din anexa XI .

din anexa XI pe porție, sub rezerva 
dispozițiilor articolului 32 alineatele (2) și 
(3). Eventualele mențiuni privind 
vitaminele și mineralele sunt exprimate, de 
asemenea, ca procent din aporturile 
alimentare de referință stabilite în partea A 
punctul 1 din anexa XI.

Or. en

Justificare

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI 
should stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, 
while an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. 
Furthermore, providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for 
consumers to calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, 
balanced diet.

Amendamentul 520
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declarația nutrițională obligatorie este 
exprimată, după caz, ca procent din
aporturile alimentare de referință stabilite
în partea B din anexa XI pentru 100 g, 
100 ml sau pe porție. Eventualele mențiuni 
privind vitaminele și mineralele sunt 
exprimate, de asemenea, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea A punctul 1 din anexa XI.

(3) Informația privind valoarea energetică 
este exprimată ca procent din aportul 
alimentar de referință pe porție stabilit în
partea B din anexa XI. Indicarea unor 
informații mai detaliate legate de 
procentajul din aportul de referință 
stabilit în partea B din anexa XI se 
permite pentru nutrienții enumerați acolo. 
Eventualele mențiuni privind vitaminele și 
mineralele sunt exprimate, de asemenea, ca 
procent din aporturile alimentare de 
referință stabilite în partea A punctul 1 din 
anexa XI.

Or. de
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Justificare

Modificarea alineatului (3) asigură că indicarea DZR este obligatorie doar când se face 
referire la valoarea energetică, caz în care DZR se va indica pentru o porție. Cerințele mai 
stricte ar suprasolicita consumatorul. Este inutil să se indice DZR pentru 100 g sau 100 ml, 
deoarece persoanele consumă porții, motiv pentru care ar trebui să se cunoască procentajul 
pe care îl reprezintă o porție din valorile standard aferente aportului zilnic.

Amendamentul 521
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În termen de 6 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament și 
ținând seama de recomandările 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară, Comisia stabilește valorile 
consumului de referință de energie și 
nutrienți selectați alții decât vitamine și 
minerale, care trebuie adăugate în anexa 
XI partea B. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Valorile prevăzute în prezent în anexa XI nu rezultă din cercetarea independentă și diferă de 
alte recomandări, cum ar fi cele ale Food Standards Agency din Regatul Unit sau ale OMS. 
În momentul de față, AESA este în curs de elaborare a unor asemenea valori și urmează să-și 
prezinte propunerile în primăvara anului 2009. Acestea ar trebui luate în considerare la 
stabilirea valorilor respective. Legat de amendamentul la anexa XI partea B.
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Amendamentul 522
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 31 - alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În plus, informația poate fi exprimată 
opțional, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referință pentru 
copii stabilite în partea B din anexa XI.

Or. de

Justificare

În cazul alimentelor produse special pentru copii este util să se indice informațiile 
nutriționale ca procent din DZR pe baza aportului alimentar de referință pentru copii.

Amendamentul 523
Kathy Sinnott

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declarația privind poliolii și/sau 
amidonul, declarația privind tipul de acizi 
grași, alta decât declarația obligatorie 
privind acizii grași saturați menționată la 
articolul 29 alineatul (1) litera (b), sunt 
prezentate în conformitate cu partea B din 
anexa XIII.

(4) Declarația privind poliolii și/sau 
amidonul, declarația privind tipul de acizi 
grași, alta decât declarația obligatorie 
privind acizii grași saturați și acizii grași 
trans menționată la articolul 29 alineatul 
(1), sunt prezentate în conformitate cu 
partea B din anexa XIII.

Or. en

Justificare

Acestea sunt informații pe care consumatorii ar dori să le afle.
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Amendamentul 524
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declarația privind poliolii și/sau 
amidonul, declarația privind tipul de acizi 
grași, alta decât declarația obligatorie 
privind acizii grași saturați menționată la 
articolul 29 alineatul (1) litera (b), sunt 
prezentate în conformitate cu partea B din 
anexa XIII.

(4) Declarația privind poliolii și/sau 
amidonul, declarația privind tipul de acizi 
grași, alta decât declarația obligatorie 
privind acizii grași saturați și acizii grași 
trans menționată la articolul 29 alineatul 
(1) litera (b), sunt prezentate în 
conformitate cu partea B din anexa XIII.

Or. en

Justificare

Face referire la amendamentul la articolul 29 alineatul (1).

Amendamentul 525
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declarația privind poliolii și/sau 
amidonul, declarația privind tipul de acizi 
grași, alta decât declarația obligatorie 
privind acizii grași saturați menționată la 
articolul 29 alineatul (1) litera (b), sunt 
prezentate în conformitate cu partea B din 
anexa XIII.

(4) Declarația privind poliolii și/sau 
amidonul, declarația privind tipul de acizi 
grași, alta decât declarația obligatorie 
privind acizii grași saturați și acizii grași 
trans menționată la articolul 29 alineatul 
(1) litera (b), sunt prezentate în 
conformitate cu partea B din anexa XIII.

Or. en

Justificare

Acizii grași trans se includ în declarația nutrițională obligatorie, pe lângă acizii grași 
saturați, și se elimină, prin urmare, de pe lista datelor voluntare.
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Amendamentul 526
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declarația privind poliolii și/sau 
amidonul, declarația privind tipul de acizi 
grași, alta decât declarația obligatorie 
privind acizii grași saturați menționată la 
articolul 29 alineatul (1) litera (b), sunt 
prezentate în conformitate cu partea B din 
anexa XIII.

(4) Declarația privind poliolii și/sau 
amidonul și declarația privind tipul de acizi 
grași sunt prezentate în conformitate cu 
partea B din anexa XIII.

Or. de

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 527
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 31 - alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Se admit alte modalități de furnizare 
a declarației nutriționale, cu condiția ca 
acestea să respecte în rest cerințele din 
prezentul regulament, în special cele de la 
articolul 7. Comisia poate adopta, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3), orientări pentru 
utilizarea altor forme de furnizare a 
declarației nutriționale.

Or. de
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Justificare

Acest amendament urmărește să asigure că și în viitor se pot furniza informații în plus față de 
cele prevăzute obligatoriu. În conformitate cu propunerea Comisiei, acest lucru ar fi posibil 
doar în urma unei recomandări exprese din partea statelor membre sau a Comisiei. Acest 
lucru ar crește sarcina administrativă, lucru care trebuie evitat.

Amendamentul 528
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În afară de declarația nutrițională 
pentru 100 g sau 100 ml menționată la 
articolul 31 alineatul (2), informațiile pot 
fi exprimate pentru fiecare porție, 
corespunzătoare cantității de pe etichetă, 
cu condiția să fie precizat numărul de 
porții din ambalaj.

eliminat

(2) Declarația nutrițională poate fi 
exprimată numai raportat la porție în 
cazul în care produsul alimentar este 
preambalat ca porție individuală.
(3) Comisia stabilește modul de exprimare 
numai raportat la porție pentru produsele 
alimentare prezentate în ambalaje care 
conțin mai multe porții de produs, dar 
care nu au fost ambalate ca porții 
individuale. Măsurile respective, destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Legat de amendamentul la articolul 31 alineatul (2).
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Amendamentul 529
Kathy Sinnott

Propunere de regulament
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În afară de declarația nutrițională 
pentru 100 g sau 100 ml menționată la 
articolul 31 alineatul (2), informațiile pot fi
exprimate pentru fiecare porție,
corespunzătoare cantității de pe etichetă, 
cu condiția să fie precizat numărul de 
porții din ambalaj.

(1) În afară de declarația nutrițională 
pentru 100 g sau 100 ml menționată la 
articolul 31 alineatul (2), informațiile sunt
exprimate pentru fiecare porție, cu 
indicarea numărului de porții din ambalaj. 

(2) Declarația nutrițională poate fi 
exprimată numai raportat la porție în 
cazul în care produsul alimentar este 
preambalat ca porție individuală.
(3) Comisia stabilește modul de exprimare 
numai raportat la porție pentru produsele 
alimentare prezentate în ambalaje care 
conțin mai multe porții de produs, dar care 
nu au fost ambalate ca porții individuale. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

(3) Comisia stabilește modul de exprimare 
raportat la porție, în conformitate cu 
alineatul (1), pentru produsele alimentare 
prezentate în ambalaje care conțin mai 
multe porții de produs, dar care nu au fost 
ambalate ca porții individuale. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

În timp ce este utilă exprimarea valorii energetice și a cantității de nutrienți pentru 100 g pe 
partea din față și din spate a ambalajului, deoarece aceasta permite comparația între 
produse, este utilă și exprimarea cantității pe porție pe partea din față a ambalajului.
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Amendamentul 530
Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 32 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În afară de declarația nutrițională 
pentru 100 g sau 100 ml menționată la 
articolul 31 alineatul (2), informațiile pot fi 
exprimate pentru fiecare porție, 
corespunzătoare cantității de pe etichetă, cu 
condiția să fie precizat numărul de porții 
din ambalaj.

(1) În afară de declarația nutrițională 
pentru 100 g sau 100 ml menționată la 
articolul 31 alineatul (2), informațiile 
menționate la articolul 29 alineatul (1) 
litera (b) de pe partea din spate a 
ambalajului pot fi exprimate pentru fiecare 
porție, corespunzătoare cantității de pe 
etichetă, cu condiția să fie precizat numărul 
de porții din ambalaj.

(2) Declarația nutrițională poate fi 
exprimată numai raportat la porție în 
cazul în care produsul alimentar este 
preambalat ca porție individuală.
(3) Comisia stabilește modul de exprimare 
numai raportat la porție pentru produsele 
alimentare prezentate în ambalaje care 
conțin mai multe porții de produs, dar care 
nu au fost ambalate ca porții individuale. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

(3) Comisia stabilește modul de exprimare 
numai raportat la porție, în conformitate 
cu alineatul (1), pentru produsele 
alimentare prezentate în ambalaje care 
conțin mai multe porții de produs, dar care 
nu au fost ambalate ca porții individuale. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Mărimile porțiilor nu sunt armonizate în UE. De aceea, informațiile ar trebui exprimate 
întotdeauna pentru 100 ml sau 100 mg și pot fi însoțite de mărimile porțiilor. 
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Amendamentul 531
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 32 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În afară de declarația nutrițională
pentru 100 g sau 100 ml menționată la 
articolul 31 alineatul (2), informațiile pot fi 
exprimate pentru fiecare porție, 
corespunzătoare cantității de pe etichetă, cu 
condiția să fie precizat numărul de porții 
din ambalaj.

(1) În afară de declarația nutrițională 
pentru 100 g sau 100 ml menționată la 
articolul 31 alineatul (2), informațiile pot fi 
exprimate pentru fiecare porție, 
corespunzătoare cantității de pe etichetă, cu 
condiția să fie precizat numărul de porții 
din ambalaj.

(2) Declarația nutrițională poate fi 
exprimată numai raportat la porție în cazul 
în care produsul alimentar este preambalat 
ca porție individuală.

(2) Declarația nutrițională poate fi 
exprimată numai raportat la porție în cazul 
în care produsul alimentar este preambalat 
ca porție individuală sau porțiile 
individuale de aceeași mărime pot fi clar 
recunoscute și sunt preporționate.

(3) Comisia stabilește modul de exprimare
numai raportat la porție pentru produsele 
alimentare prezentate în ambalaje care 
conțin mai multe porții de produs, dar 
care nu au fost ambalate ca porții 
individuale. Măsurile respective, destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

(3) După consultarea părților implicate,
Comisia stabilește dacă declarația 
nutrițională poate fi exprimată numai 
raportat la porție în alte cazuri decât cele 
menționate la alineatul (2). Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3).

Or. de

Justificare

Modificarea alineatului (2) asigură că în cazul produselor alimentare oferite ca porții 
individuale sau la care porțiile sunt indicate clar, declarația nutrițională poate fi furnizată 
numai raportat la porție. Modificarea alineatului (3) vizează clarificarea.
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Amendamentul 532
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În afară de declarația nutrițională 
pentru 100 g sau 100 ml menționată la 
articolul 31 alineatul (2), informațiile pot fi 
exprimate pentru fiecare porție, 
corespunzătoare cantității de pe etichetă, cu 
condiția să fie precizat numărul de porții 
din ambalaj.

(1) În afară de declarația nutrițională
obligatorie pentru 100 g sau 100 ml 
menționată la articolul 31 alineatul (2), 
informațiile pot fi exprimate pentru fiecare 
porție, corespunzătoare cantității de pe 
etichetă, cu condiția să fie precizat numărul 
de porții din ambalaj și în măsura în care 
mărimile porțiilor sunt realiste și sunt 
prezentate sau explicate într-un mod 
inteligibil pentru consumatorul mediu.
Comisia elaborează, împreună cu 
întreprinderile din sectorul alimentar și 
autoritățile competente ale statelor 
membre, orientări pentru specificarea 
unor mărimi realiste ale porțiilor. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. de

Justificare

Definiția mărimii porției ajută consumatorul să se raporteze la realitate. Astfel, consumatorii 
pot, de exemplu, să își facă o idee mai precisă despre o porție care constă din 8 unități sau 
bucăți (biscuiți) sau o jumătate de ceașcă (de ex. nuci) decât dacă li s-ar indica gramajul. În 
plus, mărimea porției ar trebui să se orienteze în funcție de un consum mediu realist al 
consumatorilor pentru a nu îi induce în eroare. (De exemplu, o mărime a porției de 25 g s-a 
dovedit a fi o mărime de referință nerealistă).
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Amendamentul 533
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În afară de declarația nutrițională 
pentru 100 g sau 100 ml menționată la 
articolul 31 alineatul (2), informațiile pot 
fi exprimate pentru fiecare porție,
corespunzătoare cantității de pe etichetă,
cu condiția să fie precizat numărul de 
porții din ambalaj.

(1) În plus față de etichetarea nutrițională 
pentru 100 g sau 100 ml, etichetarea 
nutrițională poate fi exprimată pe porție, 
cu condiția să fie precizată cantitatea 
conținută într-o porție.

Or. de

Justificare

Adaptare lingvistică a textului la versiunea în limba engleză a textului („in addition”). 

Pentru a evita inducerea în eroare a consumatorului, etichetarea pe porție ar trebui să fie 
permisă atunci când cantitatea porției este indicată clar pe eticheta produsului. Indicarea, în 
plus, a numărului de porții din ambalaj ar trebui să fie opțională.

Amendamentul 534
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În afară de declarația nutrițională 
pentru 100 g sau 100 ml menționată la 
articolul 31 alineatul (2), informațiile pot fi
exprimate pentru fiecare porție, 
corespunzătoare cantității de pe etichetă, 
cu condiția să fie precizat numărul de 
porții din ambalaj.

(1) În afară de declarația nutrițională 
pentru 100 g sau 100 ml menționată la 
articolul 31 alineatul (2), informațiile sunt
exprimate pentru fiecare porție pe partea 
din spate a ambalajului, cu indicarea 
numărului de porții din ambalaj.

Or. en
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Justificare

Informațiile se furnizează întotdeauna pentru 100 g sau 100 ml pentru a preveni inducerea în 
eroare a consumatorilor. Aceasta permite, de asemenea, comparații mai clare și mai ușoare 
între produse. Informațiile suplimentare pe porții se indică pe ambalaj, deoarece ar putea 
ajuta anumiți consumatori să evalueze cantitățile de alimente consumate.

Amendamentul 535
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația nutrițională poate fi 
exprimată numai raportat la porție în 
cazul în care produsul alimentar este 
preambalat ca porție individuală.

eliminat

Or. de

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 31 alineatul (2) depus de același autor, 
mărimea porției poate fi utilizată doar în plus față de cantitatea de referință de 100 g sau 100 
ml. Prin urmare, alineatul (2) se elimină.

Amendamentul 536
Antonio De Blasio

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația nutrițională poate fi
exprimată numai raportat la porție în cazul 
în care produsul alimentar este 
preambalat ca porție individuală.

(2) Declarația nutrițională exprimată 
raportat la porție poate fi în orice caz doar 
suplimentară declarației nutriționale 
pentru 100 g sau 100 ml.

Or. hu
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Justificare

Posibilitatea de a dispune de valoarea energetică și de conținutul nutrițional pentru 100 g 
sau 100 ml va permite consumatorilor să facă comparații directe între produse. Este crucial 
ca declarația nutrițională să fie exprimată nu doar raportat la porție, deoarece consumatorii 
nu vor utiliza în mod necesar produsul în porții după cum indică ambalajul.

Amendamentul 537
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația nutrițională poate fi 
exprimată numai raportat la porție în cazul 
în care produsul alimentar este preambalat 
ca porție individuală.

(2) Declarația nutrițională poate fi 
exprimată exclusiv raportat la porție în 
cazul în care produsul alimentar este 
preambalat ca porție individuală sau 
conține porții individuale, distincte din 
punct de vedere cantitativ.

Or. de

Justificare

Declarația nutrițională raportată exclusiv la porție ar fi utilă în special în cazul alimentelor 
care sunt consumate în cantități cu mult sub 100 g (de exemplu dulcețuri, uleiuri alimentare 
etc.).

Amendamentul 538
Péter Olajos

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația nutrițională poate fi 
exprimată numai raportat la porție în cazul 
în care produsul alimentar este preambalat 
ca porție individuală.

(2) Declarația nutrițională poate fi 
exprimată numai raportat la porție în cazul 
în care produsul alimentar este prezentat 
clar sub forma unei porții sau a mai 
multor porții separate, de aceeași mărime.

Or. en
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Justificare

Produsele alimentare prezentate clar sub forma unei porții sau a mai multor porții separate, 
de aceeași mărime, ar trebui privite la fel ca un produs alimentar preambalat ca porție 
individuală.

Amendamentul 539
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia stabilește modul de exprimare 
numai raportat la porție pentru produsele 
alimentare prezentate în ambalaje care 
conțin mai multe porții de produs, dar 
care nu au fost ambalate ca porții 
individuale. Măsurile respective, destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 31 alineatul (2) depus de același autor, 
mărimea porției poate fi utilizată doar în plus față de cantitatea de referință de 100 g sau 100 
ml. Prin urmare, alineatul (3) se elimină.

Amendamentul 540
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În afară de formele de exprimare 
menționate la articolul 31 alineatele (2) și 

eliminat
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(3), declarația nutrițională poate fi 
exprimată în alte moduri, cu condiția să 
fie respectate următoarele cerințe 
esențiale:
(a) forma de exprimare are drept scop să 
faciliteze înțelegerea de către consumator 
a contribuției sau a importanței 
produsului alimentar pentru valoarea 
energetică și conținutul de nutrienți al 
unui regim alimentar; și
(b) se bazează pe aporturile armonizate de 
referință sau, în absența acestora, pe 
sfaturile științifice general acceptate 
privind valoarea energetică și aporturile 
de nutrienți; și
(c) se bazează pe elemente care dovedesc 
cunoașterea și utilizarea de către 
consumatorul de rând a prezentării 
informațiilor.
(2) Astfel de forme suplimentare de 
exprimare menționate la alineatul (1) sunt 
identificate în cadrul sistemelor naționale 
menționate la articolul 44.

Or. de

Justificare

Amendamentul elimină repetarea inutilă a interdicției generale de inducere în eroare a 
consumatorului. Repetițiile inutile ar trebui evitate pentru a asigura eficacitatea 
reglementării.

Amendamentul 541
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În afară de formele de exprimare 
menționate la articolul 31 alineatele (2) și 
(3), declarația nutrițională poate fi 
exprimată în alte moduri, cu condiția să 

eliminat
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fie respectate următoarele cerințe 
esențiale:
(a) forma de exprimare are drept scop să 
faciliteze înțelegerea de către consumator 
a contribuției sau a importanței 
produsului alimentar pentru valoarea 
energetică și conținutul de nutrienți al 
unui regim alimentar; precum și
(b) se bazează pe aporturile armonizate de 
referință sau, în absența acestora, pe 
sfaturile științifice general acceptate 
privind valoarea energetică și aporturile 
de nutrienți; precum și
(c) se bazează pe elemente care dovedesc 
cunoașterea și utilizarea de către 
consumatorul de rând a prezentării 
informațiilor.
(2) Astfel de forme suplimentare de 
exprimare menționate la alineatul (1) sunt 
identificate în cadrul sistemelor naționale 
menționate la articolul 44.

Or. en

Justificare

Armonizarea totală reprezintă singura modalitate de garantare a pieței comune.

Amendamentul 542
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În afară de formele de exprimare 
menționate la articolul 31 alineatele (2) și 
(3), declarația nutrițională poate fi 
exprimată în alte moduri, cu condiția să fie 
respectate următoarele cerințe esențiale:

(1) În afară de formele de exprimare 
menționate la articolul 31 alineatele (2) și 
(3), declarația nutrițională poate fi 
exprimată în alte moduri, de exemplu, prin 
reprezentări grafice.

(a) forma de exprimare are drept scop să 
faciliteze înțelegerea de către consumator 
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a contribuției sau a importanței 
produsului alimentar pentru valoarea 
energetică și conținutul de nutrienți al 
unui regim alimentar; precum și
(b) se bazează pe aporturile armonizate de 
referință sau, în absența acestora, pe 
sfaturile științifice general acceptate 
privind valoarea energetică și aporturile 
de nutrienți; precum și
(c) se bazează pe elemente care dovedesc 
cunoașterea și utilizarea de către 
consumatorul de rând a prezentării 
informațiilor.
(2) Astfel de forme suplimentare de 
exprimare menționate la alineatul (1) sunt 
identificate în cadrul sistemelor naționale 
menționate la articolul 44.

Or. en

Justificare

Pe lângă declarația nutrițională ar trebui să existe un anumit grad de flexibilitate cu privire 
la alte moduri de exprimare.

Amendamentul 543
Dorette Corbey

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatele 2a și 2b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Trebuie furnizate informații 
explicative suplimentare pentru produsele 
alimentare prelucrate, prin intermediul 
unui sistem de codificare în trei culori 
care indică prezența nutrienților ca 
nefavorabilă, bună și foarte 
favorabilă/cea mai bună. Producătorii 
utilizează culorile verde, portocaliu și 
roșu sau alte culori ușor de înțeles de 
consumatori, cum ar fi albul (neutru), 
argintiul și auriul. Aceștia pot include și 
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alte produse alimentare în sistemul de 
codificare cu culori, cu condiția 
îndeplinirii cerințelor menționate la 
alineatul (1).

Criteriile de calificare a produselor și 
ingredientelor acestora ca 
nefavorabile/neutre, bune sau cele mai 
bune/foarte favorabile sunt formulate de 
Comisia Europeană în consultare cu 
Autoritatea Europeană pentru Siguranța 
Alimentară (AESA).  
(2b) Lista produselor și a categoriilor de 
produse care fac obiectul cerințelor 
articolului 33 alineatul (2a) cuprinde:
- alimente gata de consum
- snackuri preambalate 
- hamburgeri, cârnați
- plăcinte, pateuri și tarte
- carne pané sau produse de carne 
formată, substitute ale cărnii, carne de 
pasăre, pește și produse similare inclusiv 
cele în sosuri (de exemplu nuggets de pui, 
batoane de pește, pui à la Kiev, pește în 
sos de pătrunjel, chiftele, carne de miel 
prăjită)
- pizza
- cereale pentru micul dejun
și poate fi modificată de Comisie, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Research has shown that consumers want nutrition information with an interpretative 
element. More information on research can be found in “Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study “Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light” 
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Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf.
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