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Amendamentul 646
John Bowis, Chris Davies

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „declaraţia nutriţională” sau ”etichetarea 
nutriţională” se referă la informaţiile ce 
consistă din:

1. „declaraţia nutriţională” sau ”etichetarea 
nutriţională” se referă la informaţiile care 
menţionează:

(a) valoarea energetică; sau (a) valoarea energetică; sau
(b) valoarea energetică şi unul sau mai 
multe din următoarele elemente nutritive:

(b) valoarea energetică şi unul sau mai 
multe din următoarele elemente nutritive şi 
elementele componente ale acestora:

- grăsimi, - grăsimi,
- carbohidraţi, - carbohidraţi,

- fibre, - fibre,
- proteine, - proteine,

- sare, - sare,
- vitaminele şi mineralele menţionate în 
anexa XI, Partea A; punctul (1) şi prezente 
în cantităţi semnificative după cum se 
prevede în anexa XI, Partea A; punctul (2).

- vitaminele şi mineralele menţionate în 
anexa XI, Partea A; punctul (1) şi prezente 
în cantităţi semnificative după cum se 
prevede în anexa XI, Partea A; punctul (2).

Or. en

Amendamentul 647
Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa I – punctele 1 - 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „declaraţia nutriţională” sau 
”etichetarea nutriţională” se referă la 
informaţiile ce consistă din:

1. „etichetarea nutriţională” se referă la 
informaţiile ce consistă din:

(a) valoarea energetică; sau (a) valoarea energetică; sau
(b) valoarea energetică şi unul sau mai (b) valoarea energetică şi unul sau mai 
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multe din următoarele elemente nutritive: multe din următoarele elemente nutritive, 
precum şi orice substanţă care aparţine 
uneia dintre aceste categorii sau fac parte 
dintr-o substanţă din această categorie:

- grăsimi, - grăsimi,
- carbohidraţi, - carbohidraţi,

- fibre, - fibre,
- proteine, - proteine,

- sare, - sodiu,
- vitaminele şi mineralele menţionate în 
anexa XI, Partea A; punctul (1) şi prezente 
în cantităţi semnificative după cum se 
prevede în anexa XI, Partea A; punctul (2).

- vitaminele şi mineralele menţionate în 
anexa XI, Partea A; punctul (1) şi prezente 
în cantităţi semnificative după cum se 
prevede în anexa XI, Partea A; punctul (2).

2. „grăsimi” înseamnă lipidele totale, 
inclusiv fosfolipidele;

2. „grăsimi” înseamnă lipidele totale, 
inclusiv fosfolipidele;

3. „acizi graşi saturaţi” înseamnă acizii 
graşi fără legătură dublă;

3. „acizi graşi saturaţi” înseamnă acizii 
graşi fără legătură dublă carbon-carbon;

4. „acizi graşi trans” înseamnă acizi graşi 
cu cel puţin o legătură dublă între atomi de 
carbon, neconjugată (şi anume întreruptă
de cel puţin o grupare metilen), în 
configuraţie trans;

4. „acizi graşi trans” înseamnă acizi graşi 
cu cel puţin o legătură dublă între atomi de 
carbon, neconjugată (şi anume întreruptă 
de cel puţin o grupare metilen), în 
configuraţie trans;

5. „acizi graşi mononesaturaţi” înseamnă 
acizii graşi cu o legătură dublă în poziţie 
cis;

5. „acizi graşi mononesaturaţi” înseamnă 
acizii graşi cu o legătură dublă carbon-
carbon în poziţie cis;

6. „acizi graşi polinesaturaţi” înseamnă 
acizi graşi cu legături duble cis sau 
cismetilenice întrerupte;

6. „acizi graşi polinesaturaţi” înseamnă 
acizi graşi cu cel puţin două legături duble 
carbon-carbon izolate;

7. „carbohidraţi” înseamnă orice 
carbohidrat care este metabolizat în 
organism şi care include polioli;

7. „carbohidraţi” înseamnă orice 
carbohidrat care este metabolizat în 
organism şi care include polioli;

8. „zaharuri” înseamnă toate 
monozaharidele şi dizaharidele prezente 
într-un produs alimentar, cu excepţia 
poliolilor;

8. „zaharuri” înseamnă toate 
monozaharidele şi dizaharidele prezente 
într-un produs alimentar, cu excepţia 
poliolilor, a izomaltulozei şi a D-tagatozei;

9. „polioli” înseamnă alcooli care conţin 
mai mult de două grupări hidroxil;

9. „polioli” înseamnă alcooli care conţin 
mai mult de două grupări hidroxil;

10.„proteine” înseamnă conţinutul de 
proteine calculat cu formula: proteine = 
azot total Kjeldahl x 6,25;

10. „proteine” înseamnă conţinutul de 
proteine calculat cu formula: proteine = 
azot total Kjeldahl x 6,25; 6,38 pentru 
proteinele din lapte şi 5,71 pentru 
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proteinele din soia.

Or. de

Justificare

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
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.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).

Amendamentul 648
Riitta Myller

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera b – liniuţa 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

- sare, - sodiu conţinut în sare şi aditivi,

Or. fi

Justificare

În anumite categorii de produse, aditivii pot conţine o cantitate semnificativă de sodiu. De 
exemplu, criteriile de utilizare a simbolului finlandez al inimii, care indică ce produse 



PE418.220v01-00 6/81 AM\762309RO.doc

RO

alimentare ajută la menţinerea sănătăţii inimii, ţin cont şi de sodiul din aditivi.

Amendamentul 649
Peter Liese

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

- sare, - sodiu

Or. en

Justificare

Sarea (clorură de sodiu) nu reprezintă singura sursă de sodiu în ansamblul alimentaţiei. 
Există multe alte săruri de sodiu în afara clorurii de sodiu (de exemplu: monosodiu glutamat, 
carbonat de sodiu...). Menţiunea „sodiu din sare” ar reprezenta numai o parte minimă din 
conţinutul real şi nu ar fi o informare corectă.  

Amendamentul 650
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „zaharuri” înseamnă toate 
monozaharidele şi dizaharidele prezente 
într-un produs alimentar, cu excepţia 
poliolilor;

8. „zaharuri” înseamnă toate 
monozaharidele şi dizaharidele prezente 
într-un produs alimentar, cu excepţia 
poliolilor şi a izomaltulozei;

Or. en

Justificare

Izomaltuloza este un nou produs alimentar autorizat, care intră în sfera de aplicare a 
definiţiei carbohidraţilor. Aceasta nu trebuie clasificată drept în categoria „zaharurilor” 
deoarece principalele sale caracteristici fiziologice diferă de cele ale zaharurilor 
tradiţionale. Izomaltuloza nu atacă dinţii, este eliberată lent în organism, reducând riscul 
creşterii nivelului de glucoză din sânge, fiind totodată complet
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Amendamentul 651
Renate Sommer

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „zaharuri” înseamnă toate 
monozaharidele şi dizaharidele prezente 
într-un produs alimentar, cu excepţia 
poliolilor;

8. „zaharuri” înseamnă toate 
monozaharidele şi dizaharidele prezente 
într-un produs alimentar, cu excepţia 
poliolilor, a izomaltulozei şi a D-tagatozei;

Or. de

Justificare

Izomaltuloza şi D-tagadoza sunt produse alimentare noi care intră în definiţia 
carbohidraţilor. Izomaltuloza şi D-tagadoza ar trebui să nu fie considerate „zaharuri”, dat 
fiind că diferă în mod semnificativ de zahărul tradiţional datorită proprietăţilor lor 
fiziologice. De exemplu acestea nu atacă dinţii, aproape că nu afectează glicemia şi au un 
conţinut caloric redus.

Amendamentul 652
Avril Doyle

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „polioli” înseamnă alcooli care conţin 
mai mult de două grupări hidroxil;

9. „polioli” înseamnă carbohidraţi care au 
un număr redus de mono-, di- şi 
oligozaharide sau polizaharide şi care se 
află pe lista îndulcitorilor autorizaţi;

Or. en

Justificare

 While the Commissions proposal is technically correct, it provides two distinct 
disadvantages. When referring to "alcohols", polyols are food additives and are considered 
as such at international level. They are included in the General Standard of Food Additives of 
the Codex Alimentarius. Part of the polyols that are produced in the EU are exported in third-
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countries. The introduction of a reference in a legal text that polyols means alcohols may lead 
to a regrettable consumer misunderstanding in those countries where consumption of alcohol 
is prohibited on religious grounds. Such reference may also have consequences from a trade 
perspective, bearing in mind the restrictive legislation and specific custom taxes that apply to 
alcohol imports in certain third countries.

- the capture of  “glycerol” that is not a nutritional polyol

Actually, the definition of “polyol” in the context of this Regulation specifically refers to those 
polyol substances authorised as sweeteners in foods. Certain substances, though complying 
with the chemical definition (e.g. glycerol) do not show the nutritional properties 
acknowledged for the polyols that are authorised as sweeteners in food.

Therefore, acknowledging that the absence of an explicit definition of polyols in the current 
EU food legislative framework has never been problematic because polyols are de facto 
characterised by detailed specifications, the polyol producers consider that there is no reason 
to introduce a definition for polyols in the proposed Regulation on the provision of food 
information to consumers, which would bring nothing else but problems.

Amendamentul 653
Peter Liese

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. „sare” înseamnă conţinutul de sare 
calculat cu formula: sare = sodiu × 2,5;

11. „sodiu” înseamnă cantitatea totală de 
sodiu dintr-un anumit aliment;

Or. en

Justificare

“Conţinut de sare” şi “conţinut de sare echivalent” nu au acelaşi sens; “conţinutul de sare” 
este cantitatea de sare care se află în mod real în aliment; „conţinutul de sare echivalent” 
este o cantitate teoretică de sare calculată din cantitatea totală de sodiu din aliment.
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Amendamentul 654
Avril Doyle

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cereale utilizate pentru fabricarea 
distilatelor sau a alcoolului etilic de 
origine agricolă pentru băuturile 
spirtoase şi alte băuturi care conţin o 
concentraţie alcoolică mai mare de 1,2% 
în volum.

(d) cereale utilizate pentru fabricarea 
distilatelor alcoolice. 

Or. en

Justificare

Modificarea este necesară pentru a conferi un caracter mai explicit excepţiei şi a o alinia cu 
avizul AESA.  Formularea iniţială ar putea determina etichetarea unor produse drept 
alergene, deşi, după cum demonstrează avizul AESA, acestea nu conţin nicio substanţă 
alergenă.  Comisia este de acord cu necesitatea modificării actualei formulări, astfel încât să 
se garanteze faptul că consumatorii vulnerabili nu sunt induşi în eroare.

Amendamentul 655
Avril Doyle

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) zer utilizat pentru fabricarea distilaţilor
sau a alcoolului etilic de origine agricolă 
pentru băuturile spirtoase şi alte băuturi 
care conţin o concentraţie alcoolică mai 
mare de 1,2% în volum;

(a) zer utilizat pentru fabricarea distilatelor 
alcoolice.

Or. en

Justificare

Modificarea este necesară pentru a conferi un caracter mai explicit excepţiei şi a o alinia cu 
avizul AESA.  Formularea iniţială ar putea determina etichetarea unor produse drept 
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alergene, deşi, după cum demonstrează avizul AESA, acestea nu conţin nicio substanţă 
alergenă.  Comisia este de acord cu necesitatea modificării actualei formulări, astfel încât să 
se garanteze faptul că consumatorii vulnerabili nu sunt induşi în eroare.

Amendamentul 656
Avril Doyle

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 8 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) fructe cu coajă utilizate pentru 
fabricarea distilaţilor sau a alcoolului 
etilic de origine agricolă pentru băuturile 
spirtoase şi alte băuturi care conţin o 
concentraţie alcoolică mai mare de 1,2% 
în volum.

(a) fructe cu coaja lemnoasă utilizate 
pentru fabricarea distilatelor alcoolice.

Or. en

Justificare

Modificarea este necesară pentru a conferi un caracter mai explicit excepţiei şi a o alinia cu 
avizul AESA.  Formularea iniţială ar putea determina etichetarea unor produse drept 
alergene, deşi, după cum demonstrează avizul AESA, acestea nu conţin nicio substanţă 
alergenă.  Comisia este de acord cu necesitatea modificării actualei formulări, astfel încât să 
se garanteze faptul că consumatorii vulnerabili nu sunt induşi în eroare.

Amendamentul 657
Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. Dioxid de sulf şi sulfiţi în 
concentraţii de peste 10 mg/kg sau 10 
mg/litru, exprimate în SO2.

12. Dioxid de sulf şi sulfiţi în 
concentraţii de peste 10 mg/kg sau 10 
mg/litru, exprimate în SO2 în produsul 
consumat.

Or. en
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Justificare

Amendamentul precizează faptul că limitele stabilite nu se aplică decât produselor alimentare 
disponibile pentru consum, întrucât dispoziţia se referă la alergii sau intoleranţe cauzate de 
consumul de produse alimentare şi nu se aplică, prin urmare, produselor sub formă de 
concentrate, care necesită preparare înainte de a fi consumate.

Amendamentul 658
Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. PRODUSE ALIMENTARE AMBALATE ÎN 
ANUMITE GAZE

1.1 Produse alimentare 
a căror valabilitate 
a fost extinsă prin 
utilizarea gazelor 
de ambalare 
autorizată prin
Directiva 
89/107/CEE a 
Consiliului1.

„Ambalate în 
atmosferă 
protectoare”

eliminat

Or. en

Justificare

Trebuie evitată dubla declarare.

În ceea ce priveşte punctul 1.1., acesta nu aduce consumatorului o informaţie suplimentară. 
Acesta ar trebui să consulte data de valabilitate.

Considerăm că nu este necesară etichetarea dublă a îndulcitorilor. Îndulcitorii sunt etichetaţi 
în mod clar în lista ingredientelor şi, după caz, se aplică o etichetă de avertizare cu privire la 
prezenţa fenilalaninei. Dispoziţia a fost adoptată într-o perioadă în care utilizarea de 
îndulcitori cu conţinut scăzut de calorii era mai puţin răspândită în Uniunea Europeană, iar 
această propunere oferă o excelentă ocazie în vederea simplificării.

                                               
1 JO L 40, 11.2.1989, p. 27.
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Amendamentul 659
Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1 Produse 
alimentare care 
conţin un 
îndulcitor sau 
îndulcitori 
autorizaţi prin 
Directiva 
89/107/CEE

menţiunea 
„conţine 
îndulcitor(i)” 
însoţeşte numele 
produsului 
alimentar.

eliminat

Or. en

Justificare

Trebuie evitată dubla declarare.

În ceea ce priveşte punctul 1.1., acesta nu aduce consumatorului o informaţie suplimentară. 
Acesta ar trebui să consulte data de valabilitate.

Considerăm că nu este necesară etichetarea dublă a îndulcitorilor. Îndulcitorii sunt etichetaţi 
în mod clar în lista ingredientelor şi, după caz, se aplică o etichetă de avertizare cu privire la 
prezenţa fenilalaninei. Dispoziţia a fost adoptată într-o perioadă în care utilizarea de 
îndulcitori cu conţinut scăzut de calorii era mai puţin răspândită în Uniunea Europeană, iar 
această propunere oferă o excelentă ocazie în vederea simplificării. 

Amendamentul 660
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1 Produse 
alimentare care 
conţin un 

menţiunea 
„conţine 
îndulcitor(i)” 

eliminat
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îndulcitor sau 
îndulcitori 
autorizaţi prin 
Directiva 
89/107/CEE

însoţeşte numele 
produsului 
alimentar.

Or. en

Justificare

Considerăm că nu este necesară etichetarea dublă obligatorie a îndulcitorilor. Îndulcitorii 
sunt etichetaţi în mod clar în lista ingredientelor şi, după caz, se aplică o etichetă de 
avertizare cu privire la prezenţa fenilalaninei. Dispoziţia a fost adoptată într-o perioadă în 
care utilizarea de îndulcitori cu conţinut scăzut de calorii era mai puţin răspândită în 
Uniunea Europeană, iar această propunere oferă o excelentă ocazie în vederea simplificării.

Amendamentul 661
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1 Produse 
alimentare care 
conţin un 
îndulcitor sau 
îndulcitori 
autorizaţi prin 
Directiva 
89/107/CEE

menţiunea 
„conţine 
îndulcitor(i)” 
însoţeşte numele 
produsului 
alimentar.

2.1 Produse 
alimentare care 
conţin un 
îndulcitor sau
îndulcitori 
autorizaţi prin 
Directiva 
89/107/CEE

menţiunea 
„conţine 
îndulcitor(i)” 
însoţeşte numele 
produsului 
alimentar în 
câmpul vizual 
principal.

Or. en

Amendamentul 662
Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2 Produse menţiunea eliminat
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alimentare care 
conţin atât adaos 
de zahăr, cât şi 
un îndulcitor sau 
îndulcitori 
autorizaţi prin 
Directiva 
89/107/CEE

„conţine zahăr 
(zaharuri) şi 
îndulcitor(i)” 
trebuie să fie 
adăugată la 
numele 
produsului 
alimentar.

Or. en

Justificare

Trebuie evitată dubla declarare.

În ceea ce priveşte punctul 1.1., acesta nu aduce consumatorului o informaţie suplimentară. 
Acesta ar trebui să consulte data de valabilitate.

Considerăm că nu este necesară etichetarea dublă a îndulcitorilor. Îndulcitorii sunt etichetaţi 
în mod clar în lista ingredientelor şi, după caz, se aplică o etichetă de avertizare cu privire la 
prezenţa fenilalaninei. Dispoziţia a fost adoptată într-o perioadă în care utilizarea de 
îndulcitori cu conţinut scăzut de calorii era mai puţin răspândită în Uniunea Europeană, iar 
această propunere oferă o excelentă ocazie în vederea simplificării. 

Amendamentul 663
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2 Produse 
alimentare care 
conţin atât adaos 
de zahăr, cât şi 
un îndulcitor sau 
îndulcitori 
autorizaţi prin 
Directiva 
89/107/CEE

menţiunea 
„conţine zahăr 
(zaharuri) şi 
îndulcitor(i)” 
trebuie să fie 
adăugată la 
numele 
produsului 
alimentar.

eliminat

Or. en
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Justificare

Considerăm că nu este necesară etichetarea dublă obligatorie a îndulcitorilor. Îndulcitorii 
sunt etichetaţi în mod clar în lista ingredientelor şi, după caz, se aplică o etichetă de 
avertizare cu privire la prezenţa fenilalaninei. Dispoziţia a fost adoptată într-o perioadă în 
care utilizarea de îndulcitori cu conţinut scăzut de calorii era mai puţin răspândită în 
Uniunea Europeană, iar această propunere oferă o excelentă ocazie în vederea simplificării.

Amendamentul 664
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2 Produse 
alimentare care 
conţin atât adaos 
de zahăr, cât şi un 
îndulcitor sau 
îndulcitori 
autorizaţi prin 
Directiva 
89/107/CEE

menţiunea 
„conţine zahăr 
(zaharuri) şi 
îndulcitor(i)” 
trebuie să fie 
adăugată la 
numele 
produsului 
alimentar.

2.2 Produse 
alimentare care 
conţin atât adaos 
de zahăr, cât şi un 
îndulcitor sau 
îndulcitori 
autorizaţi prin 
Directiva 
89/107/CEE

menţiunea 
„conţine zahăr 
(zaharuri) şi 
îndulcitor(i)” 
însoţeşte numele 
produsului 
alimentar în 
câmpul vizual 
principal.

Or. en

Amendamentul 665
Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2,3

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3 Produse 
alimentare care 
conţin aspartam 
autorizat prin 
Directiva 
89/107/CEE

„conţine o sursă 
de fenilalanină”

eliminat

Or. en
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Justificare

Trebuie evitată dubla declarare.

În ceea ce priveşte punctul 1.1., acesta nu aduce consumatorului o informaţie suplimentară. 
Acesta ar trebui să consulte data de valabilitate.

Considerăm că nu este necesară etichetarea dublă a îndulcitorilor. Îndulcitorii sunt etichetaţi 
în mod clar în lista ingredientelor şi, după caz, se aplică o etichetă de avertizare cu privire la 
prezenţa fenilalaninei. Dispoziţia a fost adoptată într-o perioadă în care utilizarea de 
îndulcitori cu conţinut scăzut de calorii era mai puţin răspândită în Uniunea Europeană, iar 
această propunere oferă o excelentă ocazie în vederea simplificării. 

Amendamentul 666
John Bowis

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2.3 „Menţiuni”

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3 Produse 
alimentare care 
conţin aspartam 
autorizat prin 
Directiva 
89/107/CEE

„conţine o sursă 
de fenilalanină”

2.3 Produse 
alimentare care 
conţin aspartam 
autorizat prin 
Directiva 
89/107/CEE

„conţine 
aspartam, o sursă 
de fenilalanină”

Or. en

Amendamentul 667
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. ALIMENTE CARE CONŢIN ACIZI 
GLUTAMICI SAU SĂRURI ALE ACESTUIA
3a.1 Alimente care 
conţin unul sau mai 
mulţi dintre aditivii 
alimentari E620, E 
621, E622, E623, E624 

„conţine 
ingrediente care 
măresc apetitul”
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şi E 625

Or. en

Amendamentul 668
Dorette Corbey

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. BĂUTURI ALCOOLICE
4a.1 Băuturi alcoolice „Consumul poate 

fi nociv pentru 
femeile 
însărcinate”

Or. en

Amendamentul 669
Dorette Corbey

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. OMG
5a.1 Alimente care 
conţin OMG

Etichetă în 
conformitate cu 
Directiva 
2001/18/CE

5a.2 Alimente produse 
cu ajutorul OMG 

„Produs cu 
componente 
modificate 
genetic” 

Or. en
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Amendamentul 670
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. ALTE ALIMENTE

Or. en

Amendamentul 671
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 5a.1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a.1 Alimente 
provenite de la 
animale hrănite cu 
furaje modificate 
genetic în 
conformitate cu 
Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003

„produs provenit de la 
animale hrănite cu 
furaje modificate 
genetic” 
În cazul în care 
alimentul consistă din 
mai mult de un 
ingredient, din care 
unul sau mai mulţi 
sunt produşi din 
animale hrănite cu 
furaje modificate 
genetic în conformitate 
cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, 
menţiunea „provenit de 
la animale hrănite cu 
furaje modificate 
genetic” apare pe lista 
ingredientelor 
menţionată la articolul 
19, imediat după 
ingredientul/ingredienţ
ii respectivi. În cazul în 
care nu există vreo listă 
a ingredientelor, 
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menţiunea „provenit de 
la animale hrănite cu 
furaje modificate 
genetic” apare lizibil pe 
etichetă.

Or. en

Justificare

Consumatorii ar dori, poate, să ştie dacă un aliment a fost produs prin utilizarea unor furaje 
modificate genetic. În acest context, există o lacună clară în dispoziţiile privind alimentele 
provenite de la animale hrănite cu furaje modificate genetic: considerentul 16 din 
Regulamentul 1829/2003 este interpretat în sensul că alimentele fabricate de la animale 
hrănite cu furaje modificate genetic nu sunt acoperite de regulamentul respective. Aceasta 
înseamnă că Regulamentul 1829/2003 nu conţine nicio dispoziţie privind etichetarea; astfel, 
în prezentul regulament trebuie să se prevadă norme adecvate pentru a acoperi această 
lacună.

Amendamentul 672
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 5a.2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a.2 Produse 
obţinute cu ajutorul 
nanotehnologiilor

„produs cu ajutorul 
nanotehnologiilor” 
În cazul în care 
alimentul consistă din 
mai mult de un 
ingredient, din care unul 
sau mai mulţi sunt 
produşi cu ajutorul 
nanotehnologiilor, 
menţiunea „produs cu 
ajutorul 
nanotehnologiilor” 
apare pe lista 
ingredientelor 
menţionată la articolul 
19, imediat după 
ingredientul/ingredienţii 
respectivi. În cazul în 
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care nu există vreo listă 
a ingredientelor, 
menţiunea „produs cu 
ajutorul 
nanotehnologiilor” 
apare lizibil pe etichetă.

Or. en

Justificare

Consumatorii ar putea dori să ştie dacă un aliment a fost produs prin folosirea 
nanotehnologiilor. Folosirea nanotehnologiilor poate influenţa caracteristicile unui produs, 
chiar dacă ingredientele sunt aceleaşi cu cele dintr-un produs obţinut fără ajutorul 
nanotehnologiilor.

Amendamentul 673
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 5a.3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a.3 Produse 
alimentare ce 
conţin ouă sau 
produse din ouă

(1) „Ouă de găini crescute 
în aer liber”
(2) „Ouă de găini crescute 
în hale la sol” sau
(3) „Ouă de găini crescute
în coteţ”
se adaugă între ghilimele 
după ingredientul 
corespunzător de pe lista 
de ingrediente – în 
conformitate cu metoda 
agricolă prin care au fost 
produse ouăle În ceea ce 
priveşte ouăle obţinute 
prin agricultură organică, 
ingredientele respective 
pot fi etichetate în 
conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 
834/2007 al Consiliului, 
articolul 23 alineatul (4) 
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litera (b).

Or. en

Justificare

Mulţi consumatori ar dori să ştie metoda agricolă prin care au fost produse ouăle conţinute 
în alimentele lor.

Amendamentul 674
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 5a.4 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a.4 Carnea unor 
specii de peşti 
prădători mari, 
specificaţi în 
Regulamentul 
466/2001 al 
Comisiei, anexa I 
punctul 3.3.1.1. sau 
produse alimentare 
care conţin carne 
de la aceste specii 
de peşti

Menţiunea „conţine 
metilmercur – nu se 
recomandă femeilor 
însărcinate sau care 
alăptează, femeilor care 
ar putea rămâne 
însărcinate şi copiilor" 
se adaugă imediat după 
lista ingredientelor. În 
lipsa unei liste de 
ingrediente, menţiunea 
va fi specificată alături 
de numele produsului 
alimentar.

Or. en

Justificare

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution.
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."
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Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.
Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.

Amendamentul 675
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 5a.5 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a.5 Carne obţinută de 
la animale care nu au 
fost asomate înainte de 
sacrificare

„Carne obţinută de la 
animale care nu au fost 
asomate înainte de 
sacrificare”

Or. en

Justificare

Legislaţia UE permite sacrificarea animalelor fără asomare prealabilă, în vederea asigurării 
anumitor comunităţi religioase cu produse alimentare.  O parte din această carne nu este 
vândută musulmanilor sau evreilor, ci este comercializată pe piaţa generală şi poate fi 
cumpărată, în necunoştinţă 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 
informaţi 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 cunoştinţă de cauză, în 
conformitate cu principiile lor etice.

Amendamentul 676
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 5a.6 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a.6 Fructe cu coajă 
lemnoasă întregi 
împachetate

„Nu consumaţi fructe 
cu coajă lemnoasă care 
arată urât sau au un 
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gust rău, deoarece ar 
putea conţine niveluri 
ridicate de aflatoxine”; 
această menţiune ar 
trebui să apară pe 
etichetă de o manieră 
lizibilă.

Or. en

Justificare

În urma unui acord la nivelul ONU, Europa a crescut nivelurile permise de aflatoxine din 
fructele cu coajă lemnoasă la mai bine de dublul nivelurilor precedente. Studiile au arătat că 
dacă persoanele sunt rugate să arunce fructele cu coajă lemnoasă pe care le consideră că au 
un gust rău, cantitatea de aflatoxine ingerate scade cu 90%. O etichetă de atenţionare a putea 
scădea expunerea la aflatoxină a consumatorilor în ciuda unor niveluri-limită crescute.

Amendamentul 677
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. TRATAMENTUL DE SUPRAFAŢĂ AL 
FRUCTELOR ŞI LEGUMELOR 
Fructe şi legume care 
au fost supuse după 
recoltă unui 
tratament de 
suprafaţă cu aditivi 
sau pesticide.

„Suprafaţă tratată”

Or. en

Justificare

Normele în vigoare nu cuprind nicio cerinţă generală de informare cu privire la tratamentul 
de suprafaţă al fructelor şi legumelor după recoltare, fie cu aditivi, fie cu pesticide, pentru a 
menţine prospeţimea acestora.  Aceasta înseamnă că produsele au o altă formă de 
„prospeţime” decât cea aşteptată de consumator. Consumatorii au dreptul de a primi 
informaţii cu privire la faptul că produsele alimentare pe care le cumpără au fost supuse unui 
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tratament de suprafaţă.

Amendamentul 678
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Anexa IV

Textul propus de Comisie Amendamentul

PRODUSE ALIMENTARE CARE 
SUNT SCUTITE DE LA CERINŢA DE 
A FURNIZA DECLARAŢII 
NUTRIŢIONALE OBLIGATORII

PRODUSE ALIMENTARE CARE 
SUNT SCUTITE DE LA CERINŢA DE 
A FURNIZA DECLARAŢII 
NUTRIŢIONALE OBLIGATORII

- produse neprelucrate care conţin un 
singur ingredient sau o singură categorie de 
ingrediente;

- produse neprelucrate care conţin un 
singur ingredient sau o singură categorie de 
ingrediente; acestea includ apa, sarea, 
aromele, aditivii, adjuvanţii tehnologici şi 
enzimele alimentare;

- produse prelucrate a căror prelucrare 
constă numai din afumare sau maturare şi 
care conţin un singur ingredient sau o 
singură categorie de ingrediente;

- produse prelucrate a căror prelucrare 
constă numai din afumare, maturare  sau 
fierbere în apă şi care conţin un singur 
ingredient sau o singură categorie de 
ingrediente;

- apă destinată consumului uman, inclusiv 
în cazul în care singurele ingrediente 
adăugate sunt dioxidul de carbon şi/sau 
arome;

- apă minerală naturală sau alte tipuri de
apă destinate consumului uman, inclusiv în 
cazul în care singurele ingrediente 
adăugate sunt dioxidul de carbon şi/sau 
arome;

- ierburi, condimente sau amestecuri ale 
acestora;

- ierburi, condimente sau amestecuri ale 
acestora;

- sare şi înlocuitori de sare; - sare şi înlocuitori de sare;

- zaharuri, astfel cum sunt definite în 
Directiva 2001/111/CE a Consiliului 
privind anumite tipuri de zahăr destinate 
consumului uman;

- produsele prevăzute de Directiva 
1999/4/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 22 februarie 1999 privind 
extractele de cafea şi de cicoare, boabe de 
cafea întregi sau măcinate şi boabe de 
cafea decafeinizate întregi sau măcinate;

- produsele prevăzute de Directiva 
1999/4/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 22 februarie 1999 privind 
extractele de cafea şi de cicoare, boabe de 
cafea întregi sau măcinate şi boabe de 
cafea decafeinizate întregi sau măcinate;

- infuzii de plante, ceai, ceai decafeinizat, - infuzii de plante, ceai, ceai decafeinizat, 
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ceai instant sau solubil sau extract de ceai, 
ceai sau extract de ceai solubil sau instant 
decafeinizat, la care nu s-au adăugat alte 
ingrediente;

ceai instant sau solubil sau extract de ceai, 
ceai sau extract de ceai solubil sau instant 
decafeinizat, la care nu s-au adăugat alte 
ingrediente;

- oţeturi fermentate şi înlocuitori de oţet, 
inclusiv cele la care s-au adăugat numai 
arome;

- oţeturi fermentate şi înlocuitori de oţet, 
inclusiv cele la care s-au adăugat numai 
arome;

- arome; - arome;

- aditivi alimentari; - aditivi alimentari;
- adjuvanţi tehnologici; - adjuvanţi tehnologici;

- enzime alimentare; - enzime alimentare;
- gelatină; - gelatină;

- compuşi gelifianţi; - compuşi gelifianţi;
- drojdie; - drojdie;

- produse alimentare ambalate sau în 
recipiente a căror suprafaţă maximă este 
mai mică de 25 cm²;

produse alimentare ambalate sau în 
recipiente a căror suprafaţă imprimabilă
maximă este mai mică de 50 cm²;

- produse alimentare vândute de persoane 
fizice în cadrul unor activităţi ocazionale şi 
nu ca parte a unei întreprinderi, aceasta din 
urmă implicând o anumită continuitate a 
activităţilor şi un anumit nivel de 
organizare;

- produse alimentare vândute de persoane 
fizice în cadrul unor activităţi ocazionale şi 
nu ca parte a unei întreprinderi, aceasta din 
urmă implicând o anumită continuitate a 
activităţilor şi un anumit nivel de 
organizare;

- produse alimentare furnizate direct de 
către producător în cantităţi mici către 
consumatorul final sau centrele de comerţ 
cu amănuntul locale care furnizează direct 
consumatorului;

- produse alimentare furnizate direct de 
către producător în cantităţi mici către 
consumatorul final sau centrele de comerţ 
cu amănuntul locale care furnizează direct 
consumatorului;

- produse alimentare în ambalaje interioare 
care nu sunt destinate vânzării fără un 
ambalaj exterior (informaţiile nutriţionale 
figurează pe ambalajul exterior cu excepţia 
cazurilor în care aparţin categoriilor de 
produse alimentare care sunt scutite din 
prezenta anexă).

- produse alimentare în ambalaje interioare 
care nu sunt destinate vânzării fără un 
ambalaj exterior (informaţiile nutriţionale 
figurează pe ambalajul exterior cu excepţia 
cazurilor în care aparţin categoriilor de 
produse alimentare care sunt scutite din 
prezenta anexă).

- alimente care nu sunt preambalate, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (2) litera (ea) din prezentul 
regulament;

Or. de
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Justificare

Excepţii: lista produselor alimentare care sunt scutite de la cerinţa de a furniza declaraţii 
nutriţionale obligatorii ar trebui suplimentată cu elementele de mai sus.

 Pachete mai mici de 50 cm2 din motive de ordin practic
 ceai aromat 
 „apă” devine „apă minerală naturală sau alte tipuri de apă”
 zaharuri conform definiţiei din Directiva 2001/111/CE 

Alimentele care nu sunt preambalate (adică alimentele care sunt oferite consumatorului fără 
a fi ambalate sau care sunt ambalate la cererea consumatorului sau care sunt preambalate la 
locul vânzării în vederea vânzării imediate.

Amendamentul 679
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa IV

Textul propus de Comisie Amendamentul

PRODUSE ALIMENTARE CARE 
SUNT SCUTITE DE LA CERINŢA DE 
A FURNIZA DECLARAŢII 
NUTRIŢIONALE OBLIGATORII

PRODUSE ALIMENTARE CARE 
SUNT SCUTITE DE LA CERINŢA DE 
A FURNIZA DECLARAŢII 
NUTRIŢIONALE OBLIGATORII

- produse neprelucrate care conţin un 
singur ingredient sau o singură 
categorie de ingrediente;

- produse neprelucrate care conţin un 
singur ingredient sau o singură 
categorie de ingrediente;

- produse prelucrate a căror 
prelucrare constă numai din 
afumare sau maturare şi care conţin 
un singur ingredient sau o singură 
categorie de ingrediente;

- produse prelucrate a căror 
prelucrare constă numai din 
afumare sau maturare şi care conţin 
un singur ingredient sau o singură 
categorie de ingrediente;

- apă destinată consumului uman, 
inclusiv în cazul în care singurele 
ingrediente adăugate sunt dioxidul 
de carbon şi/sau arome;

- apă destinată consumului uman, 
inclusiv în cazul în care singurele 
ingrediente adăugate sunt dioxidul 
de carbon şi/sau arome; 

- ierburi, condimente sau amestecuri 
ale acestora;

- ierburi, condimente sau amestecuri 
ale acestora;

- sare şi înlocuitori de sare; - sare şi înlocuitori de sare;
- produsele prevăzute de Directiva 

1999/4/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 22 

- produsele prevăzute de Directiva 
1999/4/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 22 
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februarie 1999 privind extractele de 
cafea şi de cicoare1, boabe de cafea 
întregi sau măcinate şi boabe de 
cafea decafeinizate întregi sau 
măcinate;

-

februarie 1999 privind extractele de 
cafea şi de cicoare2, boabe de cafea 
întregi sau măcinate şi boabe de 
cafea decafeinizate întregi sau 
măcinate;

- infuzii de plante, ceai, ceai 
decafeinizat, ceai instant sau solubil 
sau extract de ceai, ceai sau extract 
de ceai solubil sau instant 
decafeinizat, la care nu s-au 
adăugat alte ingrediente;

- infuzii de plante, ceai, ceai 
decafeinizat, ceai instant sau solubil 
sau extract de ceai, ceai sau extract 
de ceai solubil sau instant 
decafeinizat, la care nu s-au 
adăugat alte ingrediente;

- oţeturi fermentate şi înlocuitori de 
oţet, inclusiv cele la care s-au 
adăugat numai arome;

- oţeturi fermentate şi înlocuitori de 
oţet, inclusiv cele la care s-au 
adăugat numai arome;

- arome; - arome;

- aditivi alimentari; - aditivi alimentari;
- adjuvanţi tehnologici; - adjuvanţi tehnologici;

- enzime alimentare; - enzime alimentare;
- gelatină; - gelatină;

- compuşi gelifianţi; - compuşi gelifianţi;
- drojdie; - drojdie;

- produse alimentare ambalate sau în 
recipiente a căror suprafaţã maximã 
este mai micã de 25 cm²;

- produse alimentare ambalate sau în 
recipiente a căror suprafaţã maximã 
este mai micã de 100 cm²;

- produse alimentare vândute de 
persoane fizice în cadrul unor 
activităţi ocazionale şi nu ca parte a 
unei întreprinderi, aceasta din urmă 
implicând o anumită continuitate a 
activităţilor şi un anumit nivel de 
organizare;

- produse alimentare vândute de 
persoane fizice în cadrul unor 
activităţi ocazionale şi nu ca parte a 
unei întreprinderi, aceasta din urmă 
implicând o anumită continuitate a 
activităţilor şi un anumit nivel de 
organizare;

- produse din zahăr sub formă de 
figurine;

- produse din ciocolată sub formă de 
figurine;

- produse alimentare furnizate direct 
de către producător în cantităţi mici 
către consumatorul final sau 

- produse alimentare furnizate direct 
de către producător în cantităţi mici 
către consumatorul final sau 

                                               
1 JO L 66, 13.3.1999, p. 26.
2 JO L 66, 13.3.1999, p. 26.
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centrele de comerţ cu amănuntul 
locale care furnizează direct 
consumatorului;

centrele de comerţ cu amănuntul 
locale care furnizează direct 
consumatorului;

- produse alimentare în ambalaje 
interioare care nu sunt destinate 
vânzării fără un ambalaj exterior 
(informaţiile nutriţionale figurează 
pe ambalajul exterior cu excepţia 
cazurilor în care aparţin categoriilor 
de produse alimentare care sunt 
scutite din prezenta anexă).

- produse alimentare în ambalaje 
interioare care nu sunt destinate 
vânzării fără un ambalaj exterior 
(informaţiile nutriţionale figurează 
pe ambalajul exterior cu excepţia 
cazurilor în care aparţin categoriilor 
de produse alimentare care sunt 
scutite din prezenta anexă).

- asortimente şi cadouri;
- ambalajele multiple compozite;
- gumă de mestecat.

Or. en

Justificare

Figurine ale lui Moş Crăciun şi ale iepuraşului de Paşti, fabricate din ciocolată şi zahări,
sunt produse tradiţionale fabricate cu migală. Acestea nu ar trebui să fie deformate de 
etichete nutriţionale pe partea frontală şi, prin urmare, ar trebui să fie exceptate de la 
afişarea obligatorie a informaţiilor nutriţionale. Pachetele mici, cu o suprafaţă mai mică de 
100 cm2, nu sunt potrivite pentru declaraţia nutriţională, datorită lipsei spaţiului.

Amendamentul 680
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– produse prelucrate a căror prelucrare 
constă numai din afumare sau maturare şi 
care conţin un singur ingredient sau o 
singură categorie de ingrediente;

- produse prelucrate a căror prelucrare
constă numai în afumare sau maturare, 
precum şi fructele şi legumele care au fost 
uscate şi eventual rehidratate prin 
adăugare de apă, şi care conţin un singur 
ingredient sau o singură categorie de 
ingrediente;

Or. fr
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Justificare

Aceasta reprezintă o formă de procesare care nu reduce calitatea intrinsecă a produsului. 
Uscarea, asemenea maturării, nu schimbă structura produsului, ca de exemplu în cazul 
prunelor, roşiilor, caiselor şi smochinelor. Este prin urmare logic că nu este nevoie ca 
produsele uscate să fie menţionate în câmpul vizual principal în declaraţia nutriţională.

Amendamentul 681
Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- apă destinată consumului uman, inclusiv 
în cazul în care singurele ingrediente 
adăugate sunt dioxidul de carbon şi/sau 
arome;

- apă minerală naturală sau alte tipuri de
apă destinate consumului uman, inclusiv în 
cazul în care singurele ingrediente 
adăugate sunt dioxidul de carbon şi/sau 
arome; 

Or. en

Justificare

Ape: articolul 28 alineatul (1) din propunere prevede că dispoziţiile prezentei secţiuni nu se 
aplică produselor alimentare care intră în domeniul de aplicare al următoarei legislaţii: (b) 
Directiva Consiliului din 15 iulie 1980 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind 
exploatarea şi comercializarea apelor minerale naturale. Pentru a se evita confuziile, este 
important să se dispună de o singură excepţie la anexa IV, care să acopere toate tipurile de 
apă îmbuteliată, similar modului în care s-a procedat la articolele 1 şi 2 din Directiva 
90/496.

Amendamentul 682
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- apă destinată consumului uman, 
inclusiv în cazul în care singurele 
ingrediente adăugate sunt dioxidul de 
carbon şi/sau arome;

- apă minerală naturală sau alte tipuri 
de apă destinate consumului uman, 
inclusiv în cazul în care singurele 
ingrediente adăugate sunt dioxidul de 
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carbon şi/sau arome; 

Or. en

Amendamentul 683
Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuţa 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

- ierburi, condimente sau amestecuri ale 
acestora;

- ierburi, condimente, mirodenii sau 
amestecuri ale acestora;

Or. en

Justificare

Ierburi: Clarificare.

Amendamentul 684
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuţa 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

- ierburi, condimente sau amestecuri ale 
acestora;

- ierburi, condimente, mirodenii sau 
amestecuri ale acestora;

Or. en
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Amendamentul 685
Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa III – liniuţa 4a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- zahăr;

Or. en

Justificare

Zahăr: zahărul este compus dintr-un singur nutrient, care este uşor de identificat şi nu induce 
consumatorii în eroare.

Amendamentul 686
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Anexa III – liniuţa 4a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- zahăr.

Or. en

Amendamentul 687
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Anexa III – liniuţa 15a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- gumă de mestecat

Or. en
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Justificare

Article 17.3 (and Annex IV) proposes exemptions from mandatory nutrition declaration, 
including a “small pack exemption” for all foods (25 cm2). This is not adapted to chewing 
gum products. Chewing gum products should be fully exempted from mandatory nutrition 
declaration. Mandatory nutrition declaration would have to coexist on small chewing gum 
packages labels with the increased mandatory labelling requirements introduced since the 
adoption of the first EEC Directive on food labelling in 1979. Recognising that most of the 
nutrient information is not relevant for chewing gum products and is of limited value to the 
customer, this would be to the detriment of the use of multilingual labelling and it would as 
such not be proportionate.

Amendamentul 688
Renate Sommer

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuţa 15a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- produse din gama gumelor de mestecat

Or. de

Justificare

Produsele din gama gumelor de mestecat nu conţin cantităţi semnificative din elementele 
nutritive pertinente pentru prezentul regulament şi nu sunt destinate ingerării. În plus, 
contribuţia lor la consumul zilnic de calorii este nesemnificativ.

Amendamentul 689
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuţa 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

- produse alimentare ambalate sau în 
recipiente a căror suprafaţã maximã este 
mai micã de 25 cm²;

eliminat

Or. en
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Justificare

Amendament legat de amendamentul la articolul 17 alineatul (2a) (nou), unde această teză a 
fost adăugată într-un articol, precizând că furnizarea informaţiilor nutritive conexe pe
internet este obligatorie, iar informaţiile sunt disponibile la locul de cumpărare.

Amendamentul 690
Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuţa 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

- produse alimentare ambalate sau în 
recipiente a căror suprafaţã maximã este 
mai micã de 25 cm²;

- - produse alimentare ambalate sau în 
recipiente a căror suprafaţă maximă este 
mai mică de 100 cm²;

Or. en

Justificare

100 cm²: Excepţia propusă pentru ambalajele mici (inferioare nivelului de25 cm²) nu este 
aplicabilă. Aceasta ar trebui extinsă (la 100 cm²) pentru a îndeplini cerinţele pieţei.

Amendamentul 691
Avril Doyle

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuţa 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

- produse alimentare ambalate sau în 
recipiente a căror suprafaţã maximã este 
mai micã de 25 cm²;

- produse alimentare ambalate sau în 
recipiente a căror suprafaţă maximă, sau, 
în cazul sticlelor miniaturale, a căror 
etichetă de cea mai mare dimensiune este 
mai mică de 25 cm²;

Or. en

Justificare

În anumite sectoare, îndeosebi în cel al băuturilor spirtoase, vânzarea de sticle miniaturale, 



PE418.220v01-00 34/81 AM\762309RO.doc

RO

de obicei de 5 cl, este larg răspândită.  Având în vedere dimensiunea redusă a acestora şi 
faptul că servesc la degustare, este indicat ca şi acestea să beneficieze de exceptarea de la 
anumite cerinţe de etichetare.  Cu toate acestea, sticlele nu pot fi măsurate cu uşurinţă pentru 
a stabili suprafaţa maximă.  Prin urmare, este mai simplu, nu în ultimul rând pentru 
autorităţile însărcinate cu punerea în aplicare, ca factorul determinant pentru exceptare să 
fie dimensiunea maximă a etichetei. 

Amendamentul 692
Renate Sommer

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuţa 17a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- dulciuri de sezon şi produse din zahăr şi 
ciocolată sub formă de figurine.

Or. de

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 693
Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuţele 19a, 19b, 19c(noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- asortimente şi cadouri;

- ambalajele multiple compozite;
- gumă de mestecat.

Or. en

Justificare

Produse precum asortimentele şi cadourile, ambalajele multiple compozite şi gumele de 
mestecat ar trebui exceptate la rândul lor.
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Amendamentul 694
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuţa 19a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- produse alimentare fără valoare 
nutritivă semnificativă, care furnizează 
mai puţin de 25 kcal şi mai puţin de 3,5% 
din cantitatea zilnică necesară de sare, 
grăsimi şi acizi graşi saturaţi (calculat pe 
baza consumului zilnic mediu).

Or. de

Justificare

Spre deosebire de produsele alimentare convenţionale, produsele de reîmprospătare a gurii şi 
alte produse alimentare similare nu contribuie la nutriţie cu macroelemente nutritive şi, prin 
urmare, nu ar trebui să fie supuse aceloraşi cerinţe de etichetare ca şi produsele alimentare 
convenţionale. Exceptarea acestor produse alimentare de la cerinţa de a furniza declaraţii 
nutriţionale obligatorii ar garanta că aceste produse pot continua să fie vândute în aceleaşi 
ambalaje mici ca şi în momentul de faţă, permiţând generarea a mai puţine deşeuri. 

Amendamentul 695
Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa V – părţile A şi B

Textul propus de Comisie Amendamentul

PARTEA A – DENUMIREA 
PRODUSULUI ALIMENTAR

eliminat

1. Utilizarea în statul membru de 
comercializare a denumirii de 
comercializare sub care produsul este 
fabricat legal şi comercializat în statul 
membru de producţie este admisă.
Cu toate acestea, atunci când aplicarea 
celorlalte dispoziţii ale prezentului 
regulament, în special cele prevăzute la 
art. 9, nu este de natură să permită 
consumatorilor din statul membru de 
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comercializare să cunoască natura reală a 
produsului şi să îl distingă de produsele 
cu care ar putea fi confundat, denumirea 
produsului este însoţită de alte informaţii 
descriptive care trebuie să figureze în 
apropierea acesteia.
2. În cazuri excepţionale, denumirea 
produsului statului membru de producţie 
nu se utilizează în statul membru de 
comercializare, atunci când produsul pe 
care ea îl desemnează este atât de diferit, 
din punct de vedere al compoziţiei sau al 
fabricării sale, de produsul cunoscut sub 
această denumire, încât dispoziţiile de la 
punctul 1 nu sunt suficiente pentru a 
garanta în statele membre în care se 
comercializează o informare corectă a 
consumatorului.
3. Nicio denumire protejată ca 
proprietate intelectuală, marcă de fabrică 
sau denumire comercială nu se poate 
substitui denumirii produsului.
PARTEA B – MENŢIUNI 
OBLIGATORII CARE ÎNSOŢESC 
DENUMIREA PRODUSULUI
ALIMENTAR
1. Denumirea produsului alimentar 
cuprinde sau este însoţită de o menţiune a 
stării fizice în care se găseşte produsul 
alimentar sau a tratamentului specific 
care i-a fost aplicat (de exemplu praf, 
liofilizat, congelat, congelat rapid, 
concentrat, afumat), în toate cazurile în 
care omiterea acestei indicaţii ar putea 
induce cumpărătorul în eroare.
2. Produsele alimentare tratate prin 
radiaţie ionizantă vor prezenta una din 
următoarele indicaţii:
„iradiat” sau „tratat prin radiaţie 
ionizantă”.

Or. en
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Justificare

În vederea includerii în articolul citat.

Amendamentul 696
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa V – partea B – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Numele alimentului de pe eticheta 
oricărui produs de carne care are un 
aspect de tranşă, ciozvârtă, felie, porţie 
sau carcasă de carne, sau de carne 
conservată include o menţiune referitoare 
la:
(a) orice ingredient adăugat de origine 
animală diferită de restul cărnii; precum 
şi
(b) orice adaos de apă în următoarele 
circumstanţe:
- în cazul cărnii gătite şi negătite, sau a 
cărnii conservate gătite, orice adaos de 
apă în proporţie mai mare de 5% din 
masa produsului
- în cazul cărnii conservate negătite, orice 
adaos de apă în proporţie mai mare de 
10% din masa produsului

Or. en

Justificare

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.
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Amendamentul 697
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa V – partea B – punctul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Numele alimentului de pe eticheta 
oricărui produs din peşte care are un 
aspect de tranşă, fileu, felie sau porţie de 
peşte include o menţiune referitoare la:
(a) orice adaos dintr-un ingredient de 
origine vegetală sau de origine animală 
dar care nu provine de la un peşte; 
precum şi
(b) orice adaos de apă în proporţie mai 
mare de 5% din masa produsului.

Or. en

Justificare

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Amendamentul 698
John Bowis

Propunere de regulament
Anexa V – partea C

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Criterii de compoziţie controlate pe baza 
unei medii zilnice:

eliminat
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Conţin
utul de 
grăsim
i

Raport 
ţesut 
conjunctiv/ 
proteine 
din carne

- carne tocată 
slabă

≤ 7 % ≤ 12

- carne tocată 
pură de vită

≤ 20 % ≤ 15

- carne tocată 
conţinând şi 
carne de porc

≤ 30 % ≤ 18

- carne tocată 
provenind de la 
alte specii

≤ 25 % ≤ 15

2. Prin derogare de la cerinţele prevăzute în 
capitolul IV din secţiunea V a anexei III la 
Regulamentul (CE) nr. 853/2004, etichetarea 
trebuie să prezinte menţiunile următoare:
- „procent de grăsimi mai mic de …”,
- „raportul ţesut conjunctiv/ proteine din carne 
mai mic de…”.
3. Statele membre pot autoriza introducerea 
pe piaţa internă a cărnii tocate care nu 
îndeplineşte criteriile prevăzute la punctul (1) din 
prezenta parte, prin aplicarea unei mărci 
comerciale naţionale care nu poate fi confundată 
cu mărcile comerciale definite la articolul 5 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
853/2004.

Or. en

Amendamentul 699
Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa VI – partea A – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Amestecurile 
de condimente 

Pot fi afişate în 
altă ordine, cu 

5. Amestecurile şi 
preparatele din

Pot fi afişate în 
altă ordine, cu 
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sau ierburi, atunci 
când nici unul sau 
nici una nu 
predomină în 
proporţie, în 
funcţie de 
greutate

condiţia ca lista 
ingredientelor să 
fie însoţită de o 
specificare cum 
ar fi „în proporţie 
variabilă”.

condimente sau 
ierburi, atunci 
când nici unul sau 
nici una nu 
predomină în 
proporţie, în 
funcţie de 
greutate 

condiţia ca lista 
ingredientelor să 
fie însoţită de o 
specificare cum 
ar fi „în proporţie 
variabilă”.

Or. de

Justificare

Se păstrează normele existente. Până acum erau incluse şi preparatele din condimente.

Amendamentul 700
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Anexa VI – partea B – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ingredientele care aparţin uneia din 
categoriile de produse alimentare 
enumerate mai jos şi care sunt 
componentele unui alt produs alimentar pot 
fi desemnate numai prin denumirea acestei 
categorii. 

Comisia poate adopta o listă de denumiri 
generice care să fie utilizate în locul 
denumirii specifice a aditivilor alimentari 
şi a enzimelor alimentare. Măsura 
respectivă, destinată să modifice elemente 
neesenţiale ale prezentului regulament 
prin completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 49 alineatul (3). Ingredientele 
care aparţin uneia din categoriile de 
produse alimentare enumerate mai jos şi 
care sunt componentele unui alt produs 
alimentar pot fi desemnate numai prin 
denumirea acestei categorii.

Or. en

Justificare

Un număr de aditivi au denumiri foarte lungi sau foarte specializate, care nu furnizează 
consumatorilor informaţii suplimentare ci ocupă mult spaţiu pe etichetă. Astfel, se justifică 
folosirea unor denumiri mai scurte sau generice.
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Amendamentul 701
Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa VI – partea B – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Amidon şi 
amidoane 
modificate pe 
cale fizică sau 
enzimatică

„Amidon” 4. Amidon şi 
amidoane 
modificate pe 
cale fizică sau 
enzimatică, 
amidon prăjit sau 
dextrinat, 
amidon modificat 
prin tratament 
acid sau alcalin 
şi amidon albit.

„Amidon”

Or. de

Justificare

Clasa „amidon” ar trebui extinsă prin includerea amidonului prăjit sau dextrinat, a 
amidonului modificat prin tratament acid sau alcalin şi amidonul albit. În practică, aceste 
substanţe sunt folosite la fabricarea alimentelor şi ar trebui indicate în lista ingredientelor. 
Directiva 95/2/CE privind aditivii îi exclude explicit din domeniul său de aplicare.

Amendamentul 702
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa VI – partea B – punctul 17

Textul propus de Comisie

17. Muşchii scheletici1 ai mamiferelor şi ai 
speciilor de păsări recunoscute ca fiind adecvate 
consumului uman împreună cu ţesutul inclus în mod 
natural sau aderent, în cazul în care conţinutul total 

„carne de …” şi denumirea2

speciilor de animale de la care 
provine

                                               
1 Diafragma şi muşchii maseteri fac parte din muşchii scheletici în timp ce inima, limba, muşchii capului 

(alţii decât muşchii maseteri), muşchii carpieni, tarsieni şi cei ai cozii sunt excluşi.
2 Pentru etichetarea în limba engleză, această desemnare poate fi înlocuită prin denumirea generică a 

ingredientului pentru speciile de animale în cauză.
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de grăsime şi ţesut conjunctiv nu depăşeşte valorile 
indicate mai jos şi în cazul în care carnea reprezintă 
un ingredient al altui aliment. Produsele acoperite de 
definiţia „carne separată mecanic” se exclud din 
această definiţie.

Conţinuturile maxime de grăsime şi ţesut conjunctiv 
pentru ingredientele desemnate de termenul „carne 
de…”
Specii Gră

simi 
(%)

Ţesut 
conjuncti
v1 (%)

Mamiferele (altele 
decât iepurii şi 
porcinele) şi 
amestecurile de specii 
în care predomină 
mamiferele.

25 25

Porcine 30 25
Păsări şi iepuri 15 10
Dacă aceste limite maxime sunt depăşite, dar toate 
celelalte criterii pentru definirea termenului 
„carne” sunt respectate, conţinutul de „carne de…” 
trebuie să fie ajustat în sens descrescător în 
consecinţă iar lista ingredientelor trebuie să 
menţioneze, pe lângă termenul „carne de …”, 
prezenţa grăsimilor şi/sau a ţesutului conjunctiv.

Amendamentul

17. Muşchii scheletici2 ai mamiferelor şi ai 
speciilor de păsări recunoscute ca fiind adecvate 
consumului uman împreună cu ţesutul inclus în mod 
natural sau aderent, în cazul în care carnea reprezintă 
un ingredient al altui aliment Produsele acoperite de 
definiţia „carne separată mecanic” se exclud din 
această definiţie.

„carne de …” şi denumirea3  
speciilor de animale de la care 
provine, urmată de cuvintele 
„din care” şi proporţia totală de 
grăsime şi de ţesut conjunctiv 
(în %)

                                               
1 Conţinutul de ţesut conjunctiv se calculează pe baza raportului dintre conţinutul de colagen şi conţinutul 

de proteină din carne. Conţinutul de colagen se obţine prin înmulţirea conţinutului de hidroxiprolină cu 
8.

2 Diafragma şi muşchii maseteri fac parte din muşchii scheletici în timp ce inima, limba, muşchii capului 
(alţii decât muşchii maseteri), muşchii carpieni, tarsieni şi cei ai cozii sunt excluşi.

3 Pentru etichetarea în limba engleză, această desemnare poate fi înlocuită prin denumirea generică a 
ingredientului pentru speciile de animale în cauză.



AM\762309RO.doc 43/81 PE418.220v01-00

RO

Or. en

Justificare

Nu este acceptabil ca produsele provenite de la animale care constă din până la 55% grăsime 
şi ţesut conjunctiv să fie etichetat drept „carne”. Prin urmare, procentul de grăsime şi ţesut 
conjunctiva ar trebui menţionat întotdeauna pe lista ingredientelor.

Amendamentul 703
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa VI – partea B – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. Toate 
tipurile de 
produse cuprinse 
în definiţia „carne 
separată 
mecanic”.

„carne separată 
mecanic” şi 
denumirea (3) 
speciilor de 
animale de la care 
provine

18. Toate 
tipurile de 
produse cuprinse 
în definiţia „carne 
separată 
mecanic”.

„carne separată 
mecanic” şi 
denumirea(3)

speciilor de 
animale de la care 
provine, urmată 
de cuvintele „din 
care” şi proporţia 
totală de grăsime 
şi de ţesut 
conjunctiv (în %)

Or. en

Justificare

Nu este acceptabil ca produsele provenite de la animale care constă din până la 55% grăsime 
şi ţesut conjunctiv să fie etichetat drept „carne”. Prin urmare, procentul de grăsime şi ţesut 
conjunctiva ar trebui menţionat întotdeauna pe lista ingredientelor.
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Amendamentul 704
Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa VI – partea C – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aditivi alimentari sau enzime, altele decât 
cele specificate în articolul 21 litera (b) 
aparţinând uneia dintre categoriile 
enumerate în prezenta parte, trebuie să fie
desemnate cu denumirea categoriei 
acestora, urmată de denumirea specifică 
sau, dacă este cazul, de numărul CE. În 
cazul în care un ingredient aparţine mai 
multor categorii, este indicată categoria 
care corespunde funcţiei sale principale în 
cazul alimentului respectiv. Cu toate 
acestea, indicaţia „amidon modificat” 
trebuie întotdeauna să fie însoţită de 
indicarea originii sale vegetale specifice, 
atunci când acest ingredient poate să 
conţină gluten.

Aditivi alimentari sau enzime, altele decât 
cele specificate în articolul 21 litera (b) 
aparţinând uneia dintre categoriile 
enumerate în prezenta parte, trebuie să fie 
desemnate cu denumirea categoriei 
acestora, urmată de denumirea specifică 
sau, dacă aceasta este disponibilă, de 
denumirea comună sau generică sau, dacă 
este cazul, de numărul CE. În cazul în care 
un ingredient aparţine mai multor categorii, 
este indicată categoria care corespunde 
funcţiei sale principale în cazul alimentului 
respectiv.

Or. en

Justificare

In order to simplify ingredients list and to increase their legibility, the use of common and 
generic names in order to indicate additives should be possible:

Examples: 
“ascorbate” instead of one or more of the following specific names like “sodium ascorbate”, 
“potassium ascorbate”, “calcium ascorbat”. or

“Diphosphate(s)”) or even simply “Phosphate(s), instead of one or more of the following 
specific names: Disodium diphosphate, Trisodium diphosphate, Tetrasodium diphosphate, 
Dipotassium diphosphate, Tetrapotassium diphosphate, Dicalcium diphosphate, Calcium 
dihydrogen diphosphate.

According to the law, allergens have to be labelled with their specific origin, regardless 
where they come from (e.g. additives). Therefore, the indication foreseen for “modified 
starch” is not necessary anymore and should be deleted.
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Amendamentul 705
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Anexa VI – partea C – listă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acidifiant Acidifiant
Corector de aciditate Corector de aciditate
Antiaglomerant Antiaglomerant
Antispumant Antispumant
Antioxidant Antioxidant
Agent de încărcare Agent de încărcare
Colorant Colorant
Emulsificator Emulsificator
Săruri de topire1 Săruri de topire2

Enzime *
Agent de întărire Agent de întărire
Potenţiator de aromă Potenţiator de aromă
Ameliorator de făină Ameliorator de făină
Gelifiant Gelifiant
Agent de glazurare Agent de glazurare
Agent de umezire Agent de umezire
Amidon modificat3 Amidon modificat4

Conservant Conservant
Gaz de propulsare Gaz de propulsare
Agent de afânare Agent de afânare
Stabilizator Stabilizator
Îndulcitor Îndulcitor
Agent de îngroşare Agent de îngroşare

* Menţionarea denumirii specifice sau a 
numărului CE nu este obligatorie.

Or. en

Justificare

The new enzymes legislation (expected to be published in the Official Journal at the end of 
2008 /beginning 2009) does not yet define the name. The Enzymes Manufacturers 
Association, AMFEP, estimates the positive list to be finalised in 2020). Enzymes having a 

                                               
1 Doar pentru brânzeturile topite şi produsele pe bază de brânzeturi topite.
2 Doar pentru brânzeturile topite şi produsele pe bază de brânzeturi topite.
3 Denumirea specifică sau numărul CE nu sunt obligatorii.
4 Denumirea specifică sau numărul CE nu sunt obligatorii.
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technological function in the final food (i.e. they are not processing aids) will have to fulfil the 
same obligations as additives and shall be labelled accordingly. The generic name "enzymes" 
will adequately inform consumers on the product. This approach is not unique as it is already 
applied since years for modified starches. Enzymes are used in a wide range of applications 
in the first and second transformation processes, but also in intermediate products. This 
includes bakery ingredients like flour mixes,bread improvers and bread mixes.

Amendamentul 706
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Anexa VI – partea C – listă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acidifiant Acidifiant
Corector de aciditate Corector de aciditate

Antiaglomerant Antiaglomerant
Antispumant Antispumant

Antioxidant Antioxidant
Agent de încărcare Agent de încărcare

Colorant Colorant
Emulsificator Emulsificator

Săruri de topire Săruri de topire
Agent de întărire Agent de întărire

Potenţiator de aromă Potenţiator de aromă
Ameliorator de făină Ameliorator de făină

Gelifiant Gelifiant
Agent de glazurare Agent de glazurare

Agent de umezire Agent de umezire
Amidon modificat Amidon modificat

Extract de celuloză*
Conservant Conservant

Gaz de propulsare Gaz de propulsare
Agent de afânare Agent de afânare

Stabilizator Stabilizator
Îndulcitor Îndulcitor
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Agent de îngroşare Agent de îngroşare
_____
* Nu este necesar să se indice numele specific sau 
numărul CE.

Or. de

Justificare

Nach europäischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. bei  Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise 
einen negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es 
sollte daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen generischen Namen aufgeführt genannt werden können.

Amendamentul 707
John Bowis

Propunere de regulament
Anexa VI – partea D

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Aromele sunt desemnate fie sub numele 
de „aromă(e)”, fie sub o denumire mai 
specifică sau o descriere a aromei.

1. Fără a aduce atingere punctului 2, 
aromele sunt desemnate prin termenii:

- „arome” sau o denumire sau descriere 
mai specifică a aromei, dacă partea 
aromatizantă conţine arome în 
conformitate cu definiţia de la articolul 3 
alineatul 2  literele (b)-(h) din 
Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
privind aromele și anumite ingrediente 
alimentare cu proprietăți aromatizante 
destinate utilizării în și pe produsele 
alimentare (*);

2. Chinina şi/sau cafeina folosite ca 
arome pentru producerea sau prepararea 
unui aliment se menţionează în funcţie de 
denumire pe lista ingredientelor, imediat 
după cuvântul „aromă/arome”.

- „aromă(e) de fum” sau „aromă(e) de 
fum produsă(e) din „aliment(e) sau 
categorie sau sursă(e) de alimente”” (de 
exemplu „aromă de fum produsă din 
fag”), dacă partea aromatizantă conţine 
arome definite la articolul 3 alineatul (2)
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litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 
1334/2008 şi dă alimentelor o aromă de 
produs afumat;

3. Termenul „natural” sau orice altă 
expresie care, în esenţă, are acelaşi înţeles 
poate fi utilizat doar pentru aromele în 
care componenta de aromatizare conţine 
în exclusivitate substanţele aromatizante 
în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) 
litera (b) punctul (i) din Directiva 
88/388/CEE şi/sau preparatele 
aromatizante prevăzute la articolul 1 
alineatul (2) litera (c) din directiva 
respectivă.

2. Termenul „natural” în contextul 
descrierii aromelor se utilizează în 
conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (CE) nr. 1334/2008.

4. Dacă denumirea aromei conţine o 
trimitere la natura sau la originea 
vegetală sau animală a substanţelor 
utilizate, termenul „natural” sau orice 
altă expresie care în esenţă are acelaşi 
înţeles nu poate fi utilizat decât dacă 
partea aromatizantă a fost izolată prin 
procedee fizice corespunzătoare, prin 
procedee enzimatice sau microbiologice, 
sau prin procedee tradiţionale de 
preparare a produselor alimentare numai 
sau aproape numai plecând de la 
alimentul sau de la sursa de arome 
respectivă.

3. Prin derogare de la articolul 16 
alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 
1334/2008, termenul „aromă(e) 
naturală(e)” se poate folosi şi în cazul în 
care se respectă condiţiile de la articolul 
respectiv, alineatul (4) sau (5).

____
(*) JO L 354, 31.12.2008, p. 34

Or. en

Justificare

Propunerea ar trebui aliniată cu recentul Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 care stabileşte 
norme de desemnare a aromelor.  Totuşi, termeni cum ar fi „Aromă naturală de căpşuni cu 
alte arome naturale” sunt prea lungi; întreprinderile ar trebui să poată beneficia de 
flexibilitatea de a folosi termenul mai scurt „Arome naturale”, dacă doresc să-l utilizeze.



AM\762309RO.doc 49/81 PE418.220v01-00

RO

Amendamentul 708
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa VIII – titlu şi punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

DECLARAREA CANTITĂŢII NETE DECLARAREA CANTITĂŢII NETE
1. Nu este obligatorie indicarea cantităţii 
nete în cazul alimentelor:

1. Nu este obligatorie indicarea cantităţii 
nete în cazul alimentelor:

(a) care sunt supuse unor pierderi 
considerabile din volumul sau din masa lor 
şi care sunt vândute la bucată sau cântărite 
în faţa cumpărătorului; or

(a) care sunt supuse unor pierderi 
considerabile din volumul sau din masa lor 
şi care sunt vândute la bucată sau cântărite 
în faţa cumpărătorului; or

(b) a căror cantitate netă este mai mică de 5 
grame sau de 5 mililitri; această dispoziţie 
nu se aplică, cu toate acestea, în cazul 
ingredientelor şi plantelor aromatice.

(b) a căror cantitate netă este mai mică de 5 
grame sau de 5 mililitri; această dispoziţie 
nu se aplică, cu toate acestea, în cazul 
ingredientelor şi plantelor aromatice;
(c) a concentratelor de supă, sosuri, 
condimente şi sosuri pentru salată pe care 
este marcat volumul de produs utilizabil 
în litri sau mililitri; 
(d) a produselor preambalate cu praf de 
copt şi drojdie de masă pe care este 
marcată masa de făină pentru a cărui 
procesare cantitatea continuă să fie 
suficientă după trecerea perioadei 
previzibile de stocare în sistemul 
comercial; 
(e) a produselor preambalate cu pulbere 
de cremă din ouă şi lapte şi a altor 
produse asemănătoare; a produselor 
uscate pentru piure, găluşte şi alte 
garnituri similare pe care este marcată 
cantitatea de fluid necesară pentru 
prepararea acestora.

Or. de

Justificare

Aceste adăugiri ajută la conservarea stării juridice existente. În cazul grupelor de produse 
menţionate, indicarea cantităţii de produs finit este informaţia care prezintă cea mai mare 
importanţă pentru consumatori, de exemplu în cazul supelor, sosurilor sau a altor produse 
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enumerate. Pe de altă parte, în momentul în care se ia decizia de a cumpăra sau nu un atare 
produs, nu este vital să se ştie ce cantitate din supa sau amestecul iniţial de sos este suficientă 
pentru a produce cantitatea respectivă.

Amendamentul 709
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Nu este obligatorie indicarea 
cantităţii nete în cazul alimentelor:

1. Nu este obligatorie indicarea 
cantităţii nete în cazul alimentelor:

(a) care sunt supuse unor pierderi 
considerabile din volumul sau din masa lor 
şi care sunt vândute la bucată sau cântărite 
în faţa cumpărătorului; or

(a) care sunt supuse unor pierderi 
considerabile din volumul sau din masa lor 
şi care sunt vândute la bucată sau cântărite 
în faţa cumpărătorului; or

(b) a căror cantitate netă este mai mică 
de 5 grame sau de 5 mililitri; această 
dispoziţie nu se aplică, cu toate acestea, în 
cazul ingredientelor şi plantelor aromatice.

(b) a căror cantitate netă este mai mică 
de 5 grame sau de 5 mililitri; această 
dispoziţie nu se aplică, cu toate acestea, în 
cazul ingredientelor şi plantelor aromatice.

(c) a căror cantitate netă este mai 
mică de 50g pentru dulciuri, ciocolată şi 
alte produse pe bază de cacao, produse pe 
bază de migdale sau fructe cu coajă 
lemnoasă sau alte seminţe oleaginoase;
(d) a căror cantitate netă este mai 
mică de 100g pentru biscuiţi, prăjituri şi 
alte produse de patiserie;
(e) dar fără a aduce atingere 
legislaţiei comunitare specifice.

Or. en

Justificare

În momentul de faţă, un număr de ţări aplică derogări naţionale de la obligaţia de indicare a 
cantităţii nete (de exemplu Franţa, Germania, Irlanda, Marea Britanie). Dacă acest lucru nu 
mai este posibil, anexa trebuie să menţioneze 50g şi 100g ca cel mai mic numitor comun. 
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Amendamentul 710
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Nu este obligatorie indicarea 
cantităţii nete în cazul alimentelor:

1. Nu este obligatorie indicarea 
cantităţii nete în cazul alimentelor:

(a) care sunt supuse unor pierderi 
considerabile din volumul sau din masa lor 
şi care sunt vândute la bucată sau cântărite 
în faţa cumpărătorului; or

(a) care sunt supuse unor pierderi 
considerabile din volumul sau din masa lor 
şi care sunt vândute la bucată sau cântărite 
în faţa cumpărătorului; or

(b) a căror cantitate netă este mai mică 
de 5 grame sau de 5 mililitri; această 
dispoziţie nu se aplică, cu toate acestea, în 
cazul ingredientelor şi plantelor aromatice.

(b) a căror cantitate netă este mai mică 
de 5 grame sau de 5 mililitri; această 
dispoziţie nu se aplică, cu toate acestea, în 
cazul ingredientelor şi plantelor aromatice.

(c) a căror cantitate netă este mai 
mică de 50g pentru dulciuri, ciocolată şi 
alte produse pe bază de cacao, produse pe 
bază de migdale sau fructe cu coajă 
lemnoasă sau alte seminţe oleaginoase;
d) a căror cantitate netă este mai 
mică de 100g pentru biscuiţi, prăjituri şi 
alte produse de patiserie;
e) dar fără a aduce atingere 
legislaţiei comunitare specifice.

Or. en

Justificare

În momentul de faţă, un număr de ţări aplică derogări naţionale de la obligaţia de indicare a 
cantităţii nete (de exemplu Franţa, Germania, Irlanda, Marea Britanie). Dacă acest lucru nu 
mai este posibil, anexa trebuie să menţioneze 50g şi 100g ca cel mai mic numitor comun. 
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Amendamentul 711
John Bowis

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Nu este obligatorie indicarea 
cantităţii nete în cazul alimentelor:

1. Nu este obligatorie indicarea 
cantităţii nete în cazul alimentelor:

(a) care sunt supuse unor pierderi 
considerabile din volumul sau din masa lor 
şi care sunt vândute la bucată sau cântărite 
în faţa cumpărătorului; or

(a) care sunt supuse unor pierderi 
considerabile din volumul sau din masa 
lor;

(aa) care sunt vândute la bucată;
(ab) care sunt cântărite în faţa 
cumpărătorului; or

(b) a căror cantitate netă este mai mică 
de 5 grame sau de 5 mililitri; această 
dispoziţie nu se aplică, cu toate acestea, în 
cazul ingredientelor şi plantelor aromatice.

(b) a căror cantitate netă este mai mică 
de 10 grame sau de 10 mililitri; această 
dispoziţie nu se aplică, cu toate acestea, în 
cazul ingredientelor şi plantelor aromatice.

Or. en

Justificare

Cantitatea netă minimă este prea mică în cazul a numeroase alimente, de exemplu distribuţia 
defectuoasă a nucilor dintr-o ciocolată ar putea face produsul să depăşească cantitatea 
standard.  Sugerăm o greutate minimă de 10g (volum de 10cm3).

Amendamentul 712
Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Nu este obligatorie indicarea cantităţii 
nete în cazul alimentelor:

1. Nu este obligatorie indicarea cantităţii 
nete în cazul alimentelor:

(a) care sunt supuse unor pierderi 
considerabile din volumul sau din masa lor 
şi care sunt vândute la bucată sau cântărite 

(a) care sunt supuse unor pierderi 
considerabile din volumul sau din masa lor 
şi care sunt vândute la bucată sau cântărite 
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în faţa cumpărătorului; sau în faţa cumpărătorului; sau
(b) a căror cantitate netă este mai mică de 5 
grame sau de 5 mililitri; această dispoziţie 
nu se aplică, cu toate acestea, în cazul 
ingredientelor şi plantelor aromatice.

(b) a căror cantitate netă este mai mică de 5 
grame sau de 5 mililitri; această dispoziţie 
nu se aplică, cu toate acestea, în cazul 
ingredientelor şi plantelor aromatice;
(c) pentru care există derogări în alte 
dispoziţii juridice.

Or. de

Justificare

Ajustare lingvistică pentru a respecta terminologia utilizată până în momentul de faţă în 
[versiunea germană a] Directivei 2000/13/CE privind etichetarea („Nettofüllmenge“).

Litera (c): se face referire la articolul 2 alineatul (2) din Directiva 2001/111/CE privind 
zaharurile (derogarea acordată produselor care cântăresc sub 20g). Astfel, la litera (c) ar 
trebui să se precizeze că astfel de dispoziţii speciale rămân în vigoare.

Amendamentul 713
John Bowis

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Cantitatea netă dintr-un aliment este 
determinată în conformitate cu dispoziţiile 
comunitare sau, în cazul în care acestea
nu există, cu dispoziţiile naţionale.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerenţa cu articolul 24.
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Amendamentul 714
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Atunci când un aliment solid este 
prezentat într-un mediu lichid de acoperire, 
greutatea netă după scurgere a 
componentei solide este, de asemenea, 
indicată pe etichetă.

5. Atunci când un aliment solid este 
prezentat într-un mediu lichid de acoperire, 
greutatea netă după scurgere a 
componentei solide este, de asemenea, 
indicată pe etichetă. Preţul pe kilogram 
referitor la alimentul respectiv se bazează 
exclusiv pe greutatea netă după scurgere.

Or. en

Justificare

Dispoziţie care să garanteze că nu se induce în eroare consumatorul cu privire la preţul de pe 
etichetă.

Amendamentul 715
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Atunci când un aliment solid este 
prezentat într-un mediu lichid de acoperire, 
greutatea netă după scurgere a 
componentei solide este, de asemenea, 
indicată pe etichetă.

5. Atunci când un aliment solid este 
prezentat într-un mediu lichid de acoperire, 
greutatea netă după scurgere a 
componentei solide în momentul 
ambalării este, de asemenea, indicată pe 
etichetă.

Or. en

Justificare

Un aliment solid într-un mediu lichid îşi va schimba greutatea netă pe durata producţiei şi a 
comercializării din cauza interacţiunilor normale dintre produsul alimentar solid şi mediul 
lichid. Amploarea modificărilor pe care le suferă greutatea netă depinde de mai multe 
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împrejurări, precum timpul, temperatura şi condiţiile de transport şi depozitare. Prin urmare, 
greutatea netă ar trebui să fie indicată în momentul fabricaţiei, în cazul în care 
producătorului îi revine deplina responsabilitate pentru produsul respectiv, iar acesta este 
capabil să asigure o informare corectă cu privire la greutatea netă.

Amendamentul 716
Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Atunci când un aliment solid este 
prezentat într-un mediu lichid de acoperire, 
greutatea netă după scurgere a 
componentei solide este, de asemenea, 
indicată pe etichetă.

5. Atunci când un aliment solid este 
prezentat într-un mediu lichid de acoperire, 
greutatea netă după scurgere a 
componentei solide în momentul 
ambalării este, de asemenea, indicată pe 
etichetă.

Or. en

Justificare

Un aliment solid într-un mediu lichid îşi va schimba greutatea netă pe durata producţiei şi a 
comercializării din cauza interacţiunilor normale dintre produsul alimentar solid şi mediul 
lichid. Amploarea modificărilor pe care le suferă greutatea netă depinde de mai multe 
împrejurări, precum timpul, temperatura şi condiţiile de transport şi depozitare. Prin urmare, 
greutatea netă ar trebui să fie indicată în momentul fabricaţiei, în cazul în care 
producătorului îi revine deplina responsabilitate pentru produsul respectiv, iar acesta este 
capabil să asigure o informare corectă cu privire la greutatea netă.

Amendamentul 717
John Bowis

Propunere de regulament
Anexa IX – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

TERMENUL DE VALABILITATE INDICAREA DATEI

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 718
John Bowis

Propunere de regulament
Anexa IX – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Termenul de valabilitate este 
indicat după cum urmează:

1. Data este indicată după cum 
urmează.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 719
John Bowis

Propunere de regulament
Anexa IX – punctul 1 – litera d – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Sub rezerva dispoziţiilor 
comunitare care impun alte indicaţii cu 
privire la dată, menţionarea termenului de 
valabilitate nu este cerută în cazul:

(d) Sub rezerva dispoziţiilor 
comunitare care impun alte indicaţii de 
dată, indicarea datei nu este cerută în 
cazul:

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 720
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Anexa IX – punctul 1 – litera d – liniuţa 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– produselor de panificaţie şi de patiserie 
care, prin natura lor, sunt consumate în 
mod normal într-un răstimp de douăzeci şi 
patru de ore după fabricare,

- produselor de panificaţie şi de patiserie 
dacă au fost vândute într-un răstimp de 
douăzeci şi patru de ore după fabricare,

Or. fr

Justificare

Timpul care trebuie luat în considerare este perioada de vânzare, nu perioada consumării de 
către consumator, care nu poate fi controlată.

Amendamentul 721
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Anexa IX – punctul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) data limită de consum este indicată 
pe fiecare porţie preambalată individuală.

Or. fr

Justificare

Porţiile individuale pot să fie separate de pachetul sau lotul în care au fost vândute; prin 
urmare, este esenţial ca fiecare porţie detaşabilă să aibă marcată data limită de consum.
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Amendamentul 722
Péter Olajos

Propunere de regulament
Anexa XI – partea A – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

CONSUMUL DE REFERINŢĂ DE 
VITAMINE ŞI MINERALE (ADULŢI)

CONSUMUL DE REFERINŢĂ ZILNIC 
DE VITAMINE ŞI MINERALE 
(ADULŢI)

Or. en

Justificare

Comentariu.

Amendamentul 723
Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa XI – partea A – punctul 1 – tabel

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vitamina A (µg) 800 Vitamina A (µg) 800
Vitamina D (µg) 5 Vitamina D (µg) 5

Vitamina E (mg) 10 Vitamina E (mg) 12
Vitamina K (µg) 75

Vitamina C (mg) 60 Vitamina C (mg) 80
Tiamină (mg) 1,4 Tiamină 

(vitamina B1)
(mg)

1,1

Riboflavină (mg) 1,6 Riboflavină (mg) 1,4
Niacină (mg) 18 Niacină (mg) 16
Vitamina B6 
(mg)

2 Vitamina B6 
(mg)

1,4

Acid folic (µg) 200 Acid folic (µg) 200

Vitamina B12 1 Vitamina B12 2,5
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(µg) (µg)
Biotină (mg) 0,15 Biotină (µg) 50
Acid pantotenic 
(mg)

6 Acid pantotenic 
(mg)

6

Potasiu (mg) 2000
Clorură (mg) 800

Calciu (mg) 800 Calciu (mg) 800
Fosfor (mg) 800 Fosfor (mg) 700
Fier (mg) 14 Fier (mg) 14
Magneziu (mg) 300 Magneziu (mg) 375
Zinc (mg) 15 Zinc (mg) 10

Cupru (mg) 1
Mangan (mg) 2
Fluorură (mg) 3,5
Seleniu (µg) 55
Crom (µg) 40
Molibden (µg) 50

Iod (µg) 150 Iod (µg) 150

Or. de

Justificare

Valorile DZR ar trebui adaptate la noile valori de referinţă în conformitate cu modificările 
aduse Directivei 2008/100/CE privind indicarea valorii nutritive pe etichete (JO L 285, p. 9).

Amendamentul 724
Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa XI – partea A – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În general, cantitatea care trebuie luată în 
considerare pentru a stabili ce înseamnă 
cantitate semnificativă reprezintă 15% din 
doza recomandată prevăzută la punctul 1 
pentru 100 g sau 100 ml sau per ambalaj, 
în cazul în care acesta conţine numai o 

În general, cantitatea care trebuie luată în 
considerare pentru a stabili ce înseamnă 
cantitate semnificativă reprezintă: 
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singură porţie.

- 15% din DZR pentru 100 g sau pe 
porţie în cazul solidelor sau

- 7,5% din DZR pentru 100 ml sau pe 
porţie în cazul lichidelor sau

- 5% din DZR pentru 100 kcal (12% din 
DZR de 1 MJ) sau 

- o cantitate prevăzută prin derogările 
acordate în conformitate cu articolul 
6 din Regulamentul (CE) nr. 
1925/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 20 
decembrie 2006 privind adaosul de 
vitamine şi minerale, precum şi de 
anumite substanţe de alt tip în 
produsele alimentare sau

- cantitatea per ambalaj, în cazul în 
care acesta conţine numai o singură 
porţie sau cantitatea şi numărul 
porţiilor sunt menţionate în mod 
clar pe ambalaj.

Or. en

Justificare

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).

In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).

Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.
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Amendamentul 725
Péter Olajos

Propunere de regulament
Anexa XI – partea A – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În general, cantitatea care trebuie luată în 
considerare pentru a stabili ce înseamnă 
cantitate semnificativă reprezintă 15% din 
doza recomandată prevăzută la punctul 1 
pentru 100 g sau 100 ml sau per ambalaj, 
în cazul în care acesta conţine numai o 
singură porţie.

În general, cantitatea care trebuie luată în 
considerare pentru a stabili ce înseamnă 
cantitate semnificativă reprezintă: 

- 15% din DZR pentru 100 g sau pe 
porţie în cazul solidelor sau

- 7,5% din DZR pentru 100 ml sau pe 
porţie în cazul lichidelor sau

- 5% din DZR pentru 100 kcal (12% din 
DZR de 1 MJ) sau 

- o cantitate prevăzută prin 
derogările acordate în 
conformitate cu articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 
al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 20 decembrie 2006 
privind adaosul de vitamine şi 
minerale, precum şi de anumite 
substanţe de alt tip în produsele 
alimentare sau per ambalaj, în 
cazul în care acesta conţine numai o 
singură porţie. 

Or. en

Justificare

În cazul băuturilor, care ar putea fi consumate în cantităţi mai mari decât alimentele solide, 
15% din DZR este un nivel prea mare pentru a fi considerat o cantitate semnificativă. În 
conformitate cu Codex Alimentarius, o valoare mai rezonabilă ar fi de 7,5% pentru 100ml 
sau pe porţie (fără a include limitarea pentru cazul în care ambalajul conţine o singură 
porţie). Ţinând seama de abordarea din Codex, ar trebui prevăzute dispoziţii pentru 
determinarea cantităţii semnificative pe bază de „porţie” (aspect important în cazul 
alimentelor consumate în porţii mai mari de 100g).
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Amendamentul 726
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Propunere de regulament
Anexa XI – partea A – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În general, cantitatea care trebuie luată în 
considerare pentru a stabili ce înseamnă 
cantitate semnificativă reprezintă 15% din 
doza recomandată prevăzută la punctul 1 
pentru 100 g sau 100 ml sau per ambalaj, 
în cazul în care acesta conţine numai o 
singură porţie.

În general, cantitatea care trebuie luată în 
considerare pentru a stabili ce înseamnă 
cantitate semnificativă reprezintă 15% din 
DZR pentru 100 g sau pe porţie în cazul 
solidelor, 7,5% din DZR pentru 100 ml 
sau pe porţie în cazul lichidelor, 5% din 
DZR pentru 100 kcal (12% din DZR de 1 
MJ) sau o cantitate prevăzută prin 
derogările acordate în conformitate cu 
articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 
1925/2006 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 20 decembrie 2006 
privind adaosul de vitamine şi minerale, 
precum şi de anumite substanţe de alt tip 
în produsele alimentare.

Or. en

Justificare

Valoarea rezonabilă pentru o „cantitate semnificativă” ţine seama de densitatea energetică a 
unor alimente care au fost concepute pentru a satisface nevoi nutriţionale specifice, dar şi de 
faptul că lichidele sunt deseori consumate în cantităţi mai mari. O „cantitate semnificativă” 
pe porţie nu ar trebui să includă limitarea ambalajului la o singură porţie.

Amendamentul 727
Dorette Corbey

Propunere de regulament
Anexa XI – partea A – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În general, cantitatea care trebuie luată în 
considerare pentru a stabili ce înseamnă 
cantitate semnificativă reprezintă 15% din 
doza recomandată prevăzută la punctul 1
pentru 100 g sau 100 ml sau per ambalaj, 

În general, cantitatea care trebuie luată în 
considerare pentru a stabili ce înseamnă 
cantitate semnificativă reprezintă 15% din 
doza recomandată pentru 100 g, 7,5% din 
doza recomandată pentru 100 ml, 5% din 
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în cazul în care acesta conţine numai o 
singură porţie.

doza recomandată pentru 100 kcal sau per 
ambalaj, în cazul în care acesta conţine 
numai o singură porţie.

Or. en

Amendamentul 728
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Anexa XI – partea A – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În general, cantitatea care trebuie luată în 
considerare pentru a stabili ce înseamnă 
cantitate semnificativă reprezintă 15% din 
doza recomandată prevăzută la punctul 1
pentru 100 g sau 100 ml sau per ambalaj, 
în cazul în care acesta conţine numai o 
singură porţie.

În general, cantitatea care trebuie luată în 
considerare pentru a stabili ce înseamnă 
cantitate semnificativă reprezintă 15% din 
doza recomandată pentru 100 g, 7,5% din 
doza recomandată pentru 100 ml, 5% din 
doza recomandată pentru 100 kcal sau per 
ambalaj, în cazul în care acesta conţine 
numai o singură porţie sau cantitatea şi 
numărul porţiilor sunt menţionate în mod 
clar pe ambalaj.

Or. en

Justificare

Dacă se ia în considerare doza recomandată doar pentru 100 g sau 100 ml sau per ambalaj, 
atunci se ignoră faptul că unele produse vor fi consumate în alte cantităţi. În conformitate cu 
propunerea, în cazul alimentelor bogate în apă şi/sau al alimentelor cu un conţinut caloric 
scăzut nu se va permite menţionarea conţinutului de vitamine şi substanţe minerale. Acest 
lucru nu ar trebui să se întâmple.

Amendamentul 729
Renate Sommer

Propunere de regulament
Anexa XI – partea B

Textul propus de Comisie Amendamentul

CONSUMUL DE REFERINŢĂ DE eliminat
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ENERGIE ŞI NUTRIENŢI SELECTAŢI 
ALŢII DECÂT VITAMINELE ŞI 
MINERALELE (ADULŢI) 
Energie sau 
nutrient

Consumul de 
Referinţă

Energie 8400 kJ (2000 kcal)
Grăsime totală 70 g
Acizi graşi 
saturaţi

20 g

Glucide 230 g
Zaharuri 90 g
Sare 6 g

Or. de

Justificare

Decurge din eliminarea primei teze a articolului 31 alineatul (3).

Amendamentul 730
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa XI – partea B

Textul propus de Comisie Amendamentul

PARTEA B – CONSUMUL DE 
REFERINȚĂ DE ENERGIE ȘI 
NUTRIENȚI SELECTAȚI ALȚII DECÂT 
VITAMINE ȘI MINERALE (ADULȚI)

eliminat

Energie sau 
nutrient

Consumul de 
Referinţă

Energie 8400 kJ (2000 kcal)
Grăsime totală 70 g
Acizi graşi 
saturaţi

20 g

Glucide 230 g
Zaharuri 90 g
Sare 6 g
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Or. en

Justificare

Ca urmare a eliminării articolului 31 alineatul (2). 

Amendamentul 731
Niels Busk

Propunere de regulament
Anexa XI – partea B

Textul propus de Comisie Amendamentul

PARTEA B – CONSUMUL DE 
REFERINȚĂ DE ENERGIE ȘI 
NUTRIENȚI SELECTAȚI ALȚII DECÂT 
VITAMINE ȘI MINERALE (ADULȚI)

eliminat

Energie sau 
nutrient

Consumul de 
Referinţă

Energie 8400 kJ (2000 kcal)
Grăsime totală 70 g
Acizi graşi 
saturaţi

20 g

Glucide 230 g
Zaharuri 90 g
Sare 6 g

Or. en

Justificare

Etichetarea DZR nu oferă consumatorilor destule informaţii. De exemplu, ½ de litru de coca-
cola reprezintă două porţii, deşi cantitatea respectivă este consumată de obicei de o singură 
persoană. Un măr va părea mai puţin sănătos decât ciocolata Kinder cu lapte sau chipsurile 
de cartofi din perspectiva nivelului de zahăr şi acest lucru îi va face pe consumatori să 
creadă că nu este o mare diferenţă între consumul de fructe, ciocolată cu lapte sau chipsuri 
de cartofi. 
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Amendamentul 732
Johannes Lebech

Propunere de regulament
Anexa XI – partea B

Textul propus de Comisie Amendamentul

PARTEA B – CONSUMUL DE 
REFERINȚĂ DE ENERGIE ȘI 
NUTRIENȚI SELECTAȚI ALȚII DECÂT 
VITAMINE ȘI MINERALE (ADULȚI)

eliminat

Energie sau 
nutrient

Consumul de 
Referinţă

Energie 8400 kJ (2000 kcal)
Grăsime totală 70 g
Acizi graşi 
saturaţi

20 g

Glucide 230 g
Zaharuri 90 g
Sare 6 g

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.

Furthermore, portion sizes and GDA are already used in the US with no apparent effect on 
consumer understanding and/or behavior. 

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 
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 
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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 733
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa XI – partea B – tabel

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energie sau 
nutrient

Consumul de 
Referinţă

Energie sau 
nutrient

Consumul de 
referinţă*

Energie 8400 kJ
(2000 kcal)

Energie

Grăsime totală 70 g Grăsime totală

Acizi graşi 
saturaţi

20 g Acizi graşi 
saturaţi

Glucide 230 g Glucide

Zaharuri 90 g Zaharuri

Sare 6 g Sare

_______
* Valorile urmează să fie stabilite în 
funcţie de articolul 31 alineatul (3a) (nou)

Or. en

Justificare

Valorile prevăzute în prezent în anexa XI nu rezultă din cercetarea independentă şi diferă de 
alte recomandări, cum ar fi cele ale Food Standards Agency din Regatul Unit sau ale OMS. 
În momentul de faţă, AESA este în curs de elaborare a unor asemenea valori şi urmează să-şi 
prezinte propunerile în primăvara anului 2009. Acestea ar trebui luate în considerare la 
stabilirea valorilor respective. Legat de amendamentul la articolul 31 alineatul (3a) (nou).
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Amendamentul 734
Peter Liese

Propunere de regulament
Anexa XI – partea B

Textul propus de Comisie Amendamentul

PARTEA B – CONSUMUL DE 
REFERINȚĂ DE ENERGIE ȘI 
NUTRIENȚI SELECTAȚI ALȚII 
DECÂT VITAMINE ȘI MINERALE 
(ADULȚI)

PARTEA B – CONSUMUL DE 
REFERINȚĂ DE ENERGIE ȘI 
NUTRIENȚI SELECTAȚI ALȚII 
DECÂT VITAMINE ȘI MINERALE 
(ADULȚI)

Energie sau 
nutrient

Consumul de 
Referinţă

Energie sau 
nutrient

Consumul de 
referinţă

Energie 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energie 8400 kJ 
(2000 kcal)

Grăsime totală 70 g Grăsime totală 70 g

Acizi graşi 
saturaţi

20 g Acizi graşi 
saturaţi

20 g

Glucide 230 g Glucide 230 g

Zaharuri 90 g Zaharuri 90 g

Sare 6 g Sodiu 2,4 g

Or. en

Justificare

Sarea (clorură de sodiu) nu reprezintă singura sursă de sodiu în ansamblul alimentaţiei. 
Există multe alte săruri de sodiu în afara clorurii de sodiu (de exemplu: monosodiu glutamat, 
carbonat de sodiu...). Menţiunea „sodiu din sare” ar reprezenta numai o parte minimă din 
conţinutul real şi nu ar fi o informare corectă.
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Amendamentul 735
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Anexa XI – partea B

Textul propus de Comisie Amendamentul

PARTEA B – CONSUMUL DE 
REFERINȚĂ DE ENERGIE ȘI 
NUTRIENȚI SELECTAȚI ALȚII 
DECÂT VITAMINE ȘI MINERALE 
(ADULȚI)

PARTEA B – CONSUMUL DE 
REFERINȚĂ DE ENERGIE ȘI 
NUTRIENȚI SELECTAȚI ALȚII 
DECÂT VITAMINE ȘI MINERALE 
(ADULȚI)

Energie sau 
nutrient

Consumul de 
Referinţă

Energie sau 
nutrient

Consumul de 
referinţă

Energie 8400 kJ
(2000 kcal)

Energie (2000 kcal)

Grăsime totală 70 g Grăsime totală 70 g

Acizi graşi 
saturaţi

20 g Acizi graşi 
saturaţi

20 g

Glucide 230 g Glucide 230 g

Zaharuri 90 g Zaharuri 90 g

Sare 6 g Sare 6 g

Or. en

Justificare

În vederea asigurării consecvenţei cu anexa XIII, partea A.

Amendamentul 736
Antonio De Blasio

Propunere de regulament
Anexa XI – partea Ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicarea facultativă a aporturilor de 
referinţă pentru copii (DZR) pe ambalajul 
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produselor alimentare, dacă acestea sunt 
produse expres pentru copii.

Or. hu

Justificare

În cazul produselor fabricate expres pentru copii, este de importanţă vitală să se ştie 
conţinutul nutritiv al produsului, exprimat în doza zilnică recomandată pentru copii (DZR), 
astfel încât părinţii să poată decide în cunoştinţă de cauză dacă să achiziţioneze un anumit 
produs pentru copiii lor.

Amendamentul 737
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Anexa XII – tabel

Textul propus de Comisie Amendamentul

- glucide (cu 
excepţia poliolilor)

4 kcal/g —17 kJ/g - glucide (cu 
excepţia 
poliolilor)

4 kcal/g

- polioli 2,4 kcal/g —10 kJ/g - polioli 2,4 kcal/g

- proteine 4 kcal/g —17 kJ/g - proteine 4 kcal/g

- lipide 9 kcal/g —37 kJ/g - lipide 9 kcal/g

- salatrim 6 kcal/g —25 kJ/g - salatrim 6 kcal/g

- alcool etilic 
(etanol)

7 kcal/g —29 kJ/g - alcool etilic 
(etanol)

7 kcal/g

- acizi organici 3 kcal/g —13 kJ/g - acizi organici 3 kcal/g

Or. en

Justificare

În vederea asigurării consecvenţei cu anexa XIII, partea A.
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Amendamentul 738
Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa XII – tabel

Textul propus de Comisie Amendamentul

- glucide (cu 
excepţia 
poliolilor)

4 kcal/g — 17 kJ/g. - glucide (cu 
excepţia 
poliolilor)

4 kcal/g

- polioli 2,4 kcal/g — 10 kJ/g. - polioli 2.4 kcal/g

- proteine 4 kcal/g — 17 kJ/g. - proteine 4 kcal/g
- lipide 9 kcal/g — 37 kJ/g. - lipide 9 kcal/g

- salatrim 6 kcal/g — 25 kJ/g. - salatrim 6 kcal/g
- alcool etilic 
(etanol)

7 kcal/g — 29 kJ/g. - alcool etilic 
(etanol)

7 kcal/g

- acizi organici 3 kcal/g — 13 kJ/g. - acizi organici 3 kcal/g

Or. de

Justificare

Calculul cu două unităţi diferite conduce la rezultate contradictorii din cauza factorilor de 
conversie inconsistenţi. Deoarece „kcal“ reprezintă o unitate de măsură înţeleasă mai uşor 
de consumatori decât unitatea de măsură „kJ“, menţiunea trebuie să fie exclusiv în „kcal“. 

Amendamentul 739
Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa XIII – partea A

Textul propus de Comisie Amendamentul

Unităţile care vor fi folosite în declaraţia
nutriţională sunt următoarele:

Unităţile care vor fi folosite în etichetarea
nutriţională sunt următoarele:

- valoare 
energetică

kJ şi kcal - valoare 
energetică

kcal

- lipide grame (g) - lipide grame (g)

- glucide - glucide
- fibre - fibre
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- proteine - proteine

- sare - sodiu
- vitamine şi 
minerale

unităţile 
menţionate în 
anexa XI partea A 
punctul 1

- vitamine şi 
minerale

unităţile 
menţionate în 
anexa XI partea A 
punctul 1

- alte substanţe unităţile potrivite 
pentru substanţele 
individuale în 
cauză

- alte substanţe unităţile potrivite 
pentru substanţele 
individuale în 
cauză

Or. de

Justificare

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
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.

Amendamentul 740
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Anexa XIII – partea A – tabel – rândul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- energie kJ şi kcal - energie kcal

Or. en

Justificare

Valoarea energetică a unui produs alimentar ar trebui indicată doar în kcal întrucât 
„caloria” a devenit un termen comun în gospodăriile din Europa.
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Amendamentul 741
Peter Liese

Propunere de regulament
Anexa XIII – partea A – tabel – rândul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

- sare - sodiu

Or. en

Justificare

Sarea (clorură de sodiu) nu reprezintă singura sursă de sodiu în ansamblul alimentaţiei. 
Există multe alte săruri de sodiu în afara clorurii de sodiu (de exemplu: monosodiu glutamat, 
carbonat de sodiu...). Menţiunea „sodiu din sare” ar reprezenta numai o parte minimă din 
conţinutul real şi nu ar fi o informare corectă.

Amendamentul 742
Péter Olajos

Propunere de regulament
Anexa XIII – partea B – punctul 2 – tabel

Textul propus de Comisie Amendamentul

- lipide g - lipide g

din care: din care:
- acizi graşi 
saturaţi

g - acizi graşi 
saturaţi

g

- acizi graşi trans g - acizi graşi trans g

- acizi graşi 
mononesaturaţi

g - acizi graşi 
mononesaturaţi

g

- acizi graşi 
polinesaturaţi

g - acizi graşi 
polinesaturaţi

g

- colesterol mg

Or. en



PE418.220v01-00 74/81 AM\762309RO.doc

RO

Justificare

Cantitatea de colesterol trebuie menţionată atunci când se fac afirmaţii nutriţionale precum 
„conţinut redus de colesterol” sau „nu conţine colesterol”. Prin urmare, regulamentul 
privind informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare ar trebui să ofere 
posibilitatea menţionării cantităţii de colesterol în tabelul din anexa XIII, părţile B şi C.

Amendamentul 743
Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa XIII – partea C – tabel

Textul propus de Comisie Amendamentul

valoare energetică kJ şi kcal valoare 
energetică

kcal

lipide g proteine g

din care glucide g
- acizi graşi 
saturaţi

g din care

- acizi graşi trans g - zaharuri g
- acizi graşi 
mononesaturaţi

g - polioli g

- acizi graşi 
polinesaturaţi

g - amidon g

glucide g lipide
din care din care

- zaharuri g - acizi graşi 
saturaţi

g

- polioli g - acizi graşi 
mononesaturaţi

g

- amidon g - acizi graşi 
polinesaturaţi

g

fibre g - acizi graşi trans g
proteine g - colesterol mg
sare g fibre g
vitamine şi 
minerale

unităţile 
menţionate în 
anexa XI partea 
A punctul 1

sodiu g
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vitamine* şi 
minerale
* se admite 
prescurtarea 
„vit.”

unităţile 
menţionate în 
anexa XI partea 
A punctul 1

alte substanţe unităţile potrivite 
pentru 
substanţele 
individuale în 
cauză

Or. de

Justificare

Ar trebui să se păstreze ordinea în care nutrienţii apar, în momentul de faţă, în declaraţia 
nutriţională (adică energie, proteine, glucide şi grăsimi). Referirea generală din 
considerentele 32 şi 33 la „…anumite aspecte nutriționale importante pentru sănătatea 
publică” nu justifică schimbarea ordinii. În plus, toate recomandările nutriţionale fac 
referire la aceste macroelemente nutritive; consumatorii s-au obişnuit cu această modalitate 
de a prezenta informaţia şi au „învăţat-o”.

Amendamentul 744
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Anexa XIII – partea C – tabel

Textul propus de Comisie Amendamentul

valoare energetică kJ şi kcal valoare energetică kcal

lipide g lipide g

din care din care

- acizi graşi 
saturaţi

g - acizi graşi 
saturaţi

g

- acizi graşi trans g - acizi graşi trans g

- acizi graşi 
mononesaturaţi

g - acizi graşi 
mononesaturaţi

g

- acizi graşi g - acizi graşi g
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polinesaturaţi polinesaturaţi

glucide g glucide g

din care din care

- zaharuri g - zaharuri g

- polioli g - polioli g

- amidon g - amidon g

fibre g fibre g

proteine g proteine g

sodiu g

din care

sare g - sare g

colesterol mg

vitamine şi 
minerale

unităţile 
menţionate în 
anexa XI partea A 
punctul 1

vitamine şi 
minerale

unităţile 
menţionate în 
anexa XI partea A 
punctul 1

Or. en

Justificare

În vederea asigurării consecvenţei cu articolul 29 alineatul (2).

Amendamentul 745
Peter Liese

Propunere de regulament
Anexa XIII – partea C – tabel

Textul propus de Comisie Amendamentul

valoare energetică kJ şi kcal valoare energetică kJ şi kcal

lipide g lipide g
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din care din care

- acizi graşi 
saturaţi

g - acizi graşi 
saturaţi

g

- acizi graşi trans g - acizi graşi trans g

- acizi graşi 
mononesaturaţi

g - acizi graşi 
mononesaturaţi

g

- acizi graşi 
polinesaturaţi

g - acizi graşi 
polinesaturaţi

g

glucide g glucide g

din care din care

- zaharuri g - zaharuri g

- polioli g - polioli g

- amidon g - amidon g

fibre g fibre g

proteine g proteine g

sare g sodiu g

vitamine şi 
minerale

unităţile 
menţionate în 
anexa XI partea A 
punctul 1

vitamine şi 
minerale

unităţile 
menţionate în 
anexa XI partea A 
punctul 1

Or. en

Justificare

Sarea (clorură de sodiu) nu reprezintă singura sursă de sodiu în ansamblul alimentaţiei. 
Există multe alte săruri de sodiu în afara clorurii de sodiu (de exemplu: monosodiu glutamat, 
carbonat de sodiu...). Menţiunea „sodiu din sare” ar reprezenta numai o parte minimă din 
conţinutul real şi nu ar fi o informare corectă.
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Amendamentul 746
Renate Sommer

Propunere de regulament
Anexa XIII – partea C – titlu şi tabel – coloana 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

ordinea prezentării valorii energetice şi a
nutrienţilor care apar într-o declaraţie 
nutriţională

ordinea prezentării valorii energetice şi a
nutrienţilor care apar într-o declaraţie 
nutriţională extinsă în mod voluntar 

Ordinea prezentării informaţiilor 
referitoare la valoarea energetică şi 
nutrienţi, după caz, este următoarea:

Ordinea prezentării informaţiilor 
referitoare la valoarea energetică şi 
nutrienţi, după caz, este următoarea:

valoare energetică valoare energetică

proteine
lipide lipide

din care din care

- acizi graşi saturaţi - acizi graşi saturaţi
- acizi graşi trans - acizi graşi trans

- acizi graşi mononesaturaţi - acizi graşi mononesaturaţi
- acizi graşi polinesaturaţi - acizi graşi polinesaturaţi

glucide
din care din care

- zaharuri - zaharuri
- polioli - polioli
- amidon - amidon
fibre fibre

proteine
sare sare

vitamine şi minerale vitamine şi minerale

Or. de

Justificare

Proteinele sunt substanţe nutritive de importanţă vitală şi ca atare trebuie să figureze în prim 
plan; a se vedea Anexa I – punctul 1 – litera (b).
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Amendamentul 747
John Bowis

Propunere de regulament
Anexa XIIIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA XIIIa

Lizibilitatea

1. Definiţia înălţimii literei x. 

Or. en

Justificare

Această anexă nouă este necesară pentru a ajuta la definirea dimensiunii caracterelor mai 
mare sau egală cu 1,2 mm.

Amendamentul 748
John Bowis

Propunere de regulament
Anexa XIIIb (nouă)

Amendamentul

ANEXA XIIIb
Lizibilitatea
La conceperea etichetelor ar trebui să se ţină seama de criteriile de mai jos. Dacă nu se pot 
respecta unul sau mai multe dintre aceste criterii, ar trebui să se ia în considerare folosirea 
unei dimensiuni mai mari a caracterelor decât cea specificată la articolul 14 alineatul (1).
Criteriu Recomandare Mărime A se evita, pe cât 

posibil

Contrast Font negru pe 70% Font închis pe 
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fundal alb sau 
contrast bun 
între culori.

raport de 
luminanţă

fundal închis

Font deschis pe 
fundal deschis

Combinaţii de 
roşu/verde sau 
alte combinaţii 
care îngreunează 
citirea de către 
persoanele 
daltoniste

Tipul şi formatul 
textului

Fonturi deschise, 
cum ar fi Arial, 
pentru litere

Caractere aldine 
dacă se menţine 
calitatea 
imprimării

Fonturi cu 
înflorituri

Folosirea de 
umbre 

Caractere cursive

Aşezarea în 
pagină

Text care începe 
de la marginea 
stângă şi este 
aliniată după 
aceasta

Textul dispus în 
jurul unei 
imagini

Calitatea 
imprimării, în 
funcţie de 
metodă

În cazul 
sistemelor la care 
calitatea 
imprimării ar 
putea fi mai 
scăzută, s-ar 
putea să fie 
nevoie de atenţie 
pentru a obţine o 
claritate şi 
rezoluţie bună a 
textului, precum 
şi o aliniere şi 
înregistrare 
corectă a 
culorilor.

Spaţii albe în 
jurul textului

Spaţii suficiente 
în jurul porţiunii 
imprimate

Cel puţin 80% 
din dimensiunea 
fontului
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Suprafeţe Finisare mată a 
suprafeţei 
imprimate

Suprafeţe 
metalice şi 
lucioase 

Suprafeţe 
rugoase

Or. en

Justificare

Această anexă nouă adaugă o serie de criterii de lizibilitate care ar trebui luate în 
considerare la conceperea etichetelor. 
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