
AM\765208RO.doc PE416.699v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

2008/0028(COD)

28.1.2009

AMENDAMENTELE
144 - 310

Proiect de raport
Renate Sommer
(PE415.015v01-00)

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare

Propunere de regulament
(COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))



PE416.699v01-00 2/119 AM\765208RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\765208RO.doc 3/119 PE416.699v01-00

RO

Amendamentul 144
Antonio De Blasio

Propunere de regulament

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. hu

Justificare

Egyetértve a jelentéstevő véleményével, hogy a bizottsági javaslat előterjesztésének időpontja 
nem megalapozott a széleskörű, minden tagállamra kiterjedő, a fogyasztók választási 
döntéseiről szóló adatok hiánya miatt, javaslom a tervezet felülvizsgálatra való visszaküldését 
a Bizottsághoz, valamint a 2008. auguisztusában elindított, a 7. kutatási keretprogramon 
keresztül támogatott, a valamennyi tagállamot magában foglaló, az élelmiszerek 
címkézésének a fogyasztók vásárlási döntéseire gyakorolt hatásáról szóló vizsgálat leendő 
eredményeinek figyelembevételét, azokra alapozva a javaslat átdolgozását.

Amendamentul 145
Dorette Corbey

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Având în vedere numărul ridicat de 
etichete ecologice conform cărora 
produsele alimentare sunt fie „bio”, fie 
„eco”, fie organice fără să conțină 
explicații cu privire la modul în care au 
fost obținute, Comisia, după consultarea 
persoanelor implicate, ar trebui să 
elaboreze propuneri privind criteriile de 
calitate care trebuie să stea la baza 
etichetelor pentru a nu induce 
consumatorii în eroare.

Or. en
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Amendamentul 146
Avril Doyle

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Publicul prezintă interes pentru relația 
dintre alimentație și sănătate, precum și 
pentru alegerea unei alimentații adecvate 
corespunzătoare necesității fiecăruia. 
Cartea Albă a Comisiei referitoare la o 
strategie pentru Europa privind problemele 
de sănătate legate de alimentație, excesul 
de greutate și obezitate a semnalat faptul că 
etichetarea nutrițională reprezintă un 
instrument important pentru informarea 
consumatorilor referitor la compoziția 
alimentelor și care îi ajută să facă o alegere 
în deplină cunoștință de cauză. Strategia de 
protecție a consumatorului definită de UE 
pentru perioada 2007-2013 a subliniat că 
această posibilitate de alegere în cunoștință 
de cauză este esențială pentru asigurarea 
unei veritabile concurențe, cât și pentru 
bunăstarea consumatorilor. Cunoașterea 
principiilor de bază ale nutriției, precum și 
prezentarea unor informații nutriționale 
corespunzătoare pe produsele alimentare ar 
ajuta în mod substanțial consumatorul în 
efectuarea unei astfel de alegeri.

(10) Publicul prezintă interes pentru relația 
dintre alimentație și sănătate, precum și 
pentru alegerea unei alimentații adecvate 
corespunzătoare necesității fiecăruia. 
Cartea Albă a Comisiei referitoare la o 
strategie pentru Europa privind problemele 
de sănătate legate de alimentație, excesul 
de greutate și obezitate a semnalat faptul că 
etichetarea nutrițională reprezintă un 
instrument important pentru informarea 
consumatorilor referitor la compoziția 
alimentelor și care îi ajută să facă o alegere 
în deplină cunoștință de cauză. Campaniile 
de educare și informare reprezintă un 
mecanism important prin care 
consumatorii pot înțelege mai bine 
informațiile privind produsele alimentare.
Strategia de protecție a consumatorului 
definită de UE pentru perioada 2007-2013 
a subliniat că această posibilitate de alegere 
în cunoștință de cauză este esențială pentru 
asigurarea unei veritabile concurențe, cât și 
pentru bunăstarea consumatorilor. 
Cunoașterea principiilor de bază ale 
nutriției, precum și prezentarea unor 
informații nutriționale corespunzătoare pe 
produsele alimentare ar ajuta în mod 
substanțial consumatorul în efectuarea unei 
astfel de alegeri.

Or. en

Justificare

Îmbunătățirea regimului alimentar și a capacității de înțelegere a nutriției alimentare de 
către consumatori nu pot fi realizate numai prin etichetare. Chiar și în prezent, consumatorii 
nu înțeleg anumite informații privind etichetarea și este esențial ca statele membre să se 
implice mai mult în campanii de informare menite să conducă la o mai bună informare a 
consumatorilor.
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Amendamentul 147
Renate Sommer

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Normele comunitare ar trebui să se 
aplice numai întreprinderilor, al căror 
concept implică o anumită continuitate a 
activităților și un anumit nivel de 
organizare. Operațiuni cum ar fi
manipularea ocazională, servirea și 
vânzarea produselor alimentare de către 
persoane fizice în cadrul unor evenimente 
ocazionale precum strângeri de fonduri în 
scopuri caritabile sau târguri ale 
comunității locale și reuniuni nu sunt 
reglementate de domeniul de aplicare al 
prezentului regulament.

(15) Normele comunitare ar trebui să se 
aplice numai întreprinderilor, al căror 
concept implică o anumită continuitate a 
activităților și un anumit nivel de 
organizare. Operațiuni cum ar fi oferirea
ocazională de alimente unor terți, servirea 
și vânzarea produselor alimentare de către 
persoane fizice, de exemplu în cadrul unor 
strângeri de fonduri în scopuri caritabile 
sau târguri și reuniuni ale comunității 
locale, nu sunt reglementate de domeniul 
de aplicare al prezentului regulament.
Serviciile de restaurație colectivă oferite 
de companiile de transporturi ar trebui să 
intre sub incidența prezentului 
regulament doar dacă sunt furnizate pe 
rute situate între două puncte de pe 
teritoriul Comunității.

Or. de

Justificare

Nu este vorba aici despre manipularea produselor alimentare, ci despre oferirea acestora 
unor terți. Evitarea unei repetiții. Pe rute care încep sau se termină într-o țară din afara UE, 
este posibil ca companiile de transporturi să nu găsească furnizori care să îndeplinească 
cerințele în materie de informare a consumatorilor. În cazul în care companiile care 
deservesc aceste rute ar intra sub incidența prezentului regulament, companiile cu sediul în 
UE ar avea un dezavantaj competitiv, deoarece numai acestea ar fi obligate să respecte 
regulamentul.  
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Amendamentul 148
Jules Maaten

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Normele comunitare ar trebui să se 
aplice numai întreprinderilor, al căror 
concept implică o anumită continuitate a 
activităților și un anumit nivel de 
organizare. Operațiuni cum ar fi 
manipularea ocazională, servirea și 
vânzarea produselor alimentare de către 
persoane fizice în cadrul unor evenimente 
ocazionale precum strângeri de fonduri în 
scopuri caritabile sau târguri ale 
comunității locale și reuniuni nu sunt 
reglementate de domeniul de aplicare al 
prezentului regulament.

(15) Normele comunitare ar trebui să se 
aplice numai întreprinderilor, al căror 
concept implică o anumită continuitate a 
activităților și un anumit nivel de 
organizare. Operațiuni cum ar fi 
manipularea ocazională, servirea și 
vânzarea produselor alimentare de către 
persoane fizice în cadrul unor evenimente 
ocazionale precum strângeri de fonduri în 
scopuri caritabile sau târguri ale 
comunității locale și reuniuni nu sunt 
reglementate de domeniul de aplicare al 
prezentului regulament. Serviciile de 
catering oferite de companiile de 
transport nu ar trebui să facă obiectul 
acestui regulament în materie de legături 
din afara teritoriului comunitar. 

Or. en

Justificare

O companie de catering s-ar putea afla în imposibilitatea de a găsi furnizori care să 
îndeplinească cerințele privind informațiile despre alimente când operează în afara țărilor
membre UE.

Amendamentul 149
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Normele comunitare ar trebui să se 
aplice numai întreprinderilor, al căror 
concept implică o anumită continuitate a 
activităților și un anumit nivel de 

(15) Normele comunitare ar trebui să se 
aplice numai întreprinderilor, al căror 
concept implică o anumită continuitate a 
activităților și un anumit nivel de 
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organizare. Operațiuni cum ar fi 
manipularea ocazională, servirea și 
vânzarea produselor alimentare de către 
persoane fizice în cadrul unor evenimente 
ocazionale precum strângeri de fonduri în 
scopuri caritabile sau târguri ale 
comunității locale și reuniuni nu sunt 
reglementate de domeniul de aplicare al 
prezentului regulament.

organizare. Operațiuni cum ar fi 
manipularea ocazională, servirea și 
vânzarea produselor alimentare de către 
persoane fizice în cadrul unor evenimente 
ocazionale precum strângeri de fonduri în 
scopuri caritabile, desfășurate de voluntari 
în beneficiul unor asociații, congregații 
sau școli (sau alte organizații similare) și
târguri ale comunității locale și reuniuni nu 
sunt reglementate de domeniul de aplicare 
al prezentului regulament.

Or. sv

Justificare

Legislația urmărește să îi ajute pe consumatori cât mai mult posibil să obțină informații 
nutriționale. Impunerea acestor cerințe pentru operațiuni cu caracter temporar nu este 
justificată. Este imposibil ca activitățile voluntare, ocazionale sau altruiste să respecte 
cerințele stricte stabilite de legiuitor în prezentul regulament. Cum în aceste cazuri 
consumatorul nu se află într-o relație de dependență cu producătorul/vânzătorul, nu există 
motive pentru includerea acestor activități în cerințele regulamentului.

Amendamentul 150
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Legislația privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare ar trebui
să prevadă o flexibilitate suficientă pentru 
a se putea menține la zi cu noile cerințe 
ale consumatorilor privind informațiile și
să asigure un echilibru între protecția pieței 
interne și diferențele de percepție ale 
consumatorilor din statele membre.

(16) Legislația privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare ar trebui
să asigure un echilibru între protecția pieței 
interne și diferențele de percepție ale 
consumatorilor din statele membre.

Or. fr
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Justificare

Orice introducere a unor cerințe noi care s-ar putea ivi în viitor ar trebui să facă obiectul 
unei revizii legislative, astfel cum consideră adecvat Comisia.

Amendamentul 151
Avril Doyle

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Cu toate acestea, noile cerințe privind 
informațiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare ar trebui să fie 
stabilite numai dacă este necesar, în 
conformitate cu principiile subsidiarității, 
proporționalității și durabilității.

(19) Cu toate acestea, noile cerințe privind 
informațiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare ar trebui să fie 
stabilite numai dacă este necesar, în 
conformitate cu principiile subsidiarității, 
proporționalității, transparenței și 
durabilității.

Or. en

Justificare

Pentru a fi conforme cu obiectivele actuale ale UE privind o piață internă pe deplin 
funcțională, este esențial ca oricare dintre cerințele noi să fie notificate și examinate în 
detaliu de către toate părțile interesate pentru a se asigura că acestea sunt justificate și că nu 
vor împiedica libera circulație a mărfurilor. 

Amendamentul 152
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a ține cont de schimbările și 
evoluțiile observate în domeniul 
informațiilor referitoare la produsele 
alimentare, ar trebui să se prevadă 
abilitarea Comisiei de a modifica această 
listă de informații obligatorii prin 

eliminat
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adăugarea sau eliminarea anumitor 
mențiuni și pentru a permite 
disponibilitatea anumitor mențiuni prin 
mijloace alternative. Consultarea părților 
interesate ar trebui să faciliteze o 
modificare bine orientată și oportună a 
cerințelor aplicabile în materie de 
informații referitoare la produsele 
alimentare.

Or. en

Justificare

Dispozițiile de adoptare pentru modificarea listei de informații obligatorii și de creare a 
posibilității de a pune la dispoziție anumite date prin mijloace alternative implică schimbări 
majore ale regulamentului și nu ar trebui, prin urmare, să facă obiectul procedurii de 
comitologie, ci al procedurii de codecizie.

Amendamentul 153
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a ține cont de schimbările și 
evoluțiile observate în domeniul 
informațiilor referitoare la produsele 
alimentare, ar trebui să se prevadă 
abilitarea Comisiei de a modifica această 
listă de informații obligatorii prin 
adăugarea sau eliminarea anumitor 
mențiuni și pentru a permite 
disponibilitatea anumitor mențiuni prin 
mijloace alternative. Consultarea părților 
interesate ar trebui să faciliteze o 
modificare bine orientată și oportună a 
cerințelor aplicabile în materie de 
informații referitoare la produsele 
alimentare.

eliminat

Or. en
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Justificare

Dispozițiile de adoptare pentru modificarea listei de informații obligatorii și de creare a 
posibilității de a pune la dispoziție anumite date prin mijloace alternative implică schimbări 
majore ale regulamentului și nu ar trebui, prin urmare, să facă obiectul procedurii de 
comitologie, ci al procedurii de codecizie.

Amendamentul 154
Jill Evans

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a ține cont de schimbările și 
evoluțiile observate în domeniul 
informațiilor referitoare la produsele 
alimentare, ar trebui să se prevadă 
abilitarea Comisiei de a modifica această 
listă de informații obligatorii prin 
adăugarea sau eliminarea anumitor 
mențiuni și pentru a permite 
disponibilitatea anumitor mențiuni prin 
mijloace alternative. Consultarea părților 
interesate ar trebui să faciliteze o 
modificare bine orientată și oportună a 
cerințelor aplicabile în materie de 
informații referitoare la produsele 
alimentare.

eliminat

Or. en

Justificare

Dispozițiile de adoptare pentru modificarea listei de informații obligatorii și de creare a 
posibilității de a pune la dispoziție anumite date prin mijloace alternative implică schimbări 
majore ale regulamentului și nu ar trebui, prin urmare, să facă obiectul procedurii de 
comitologie, ci al procedurii de codecizie.
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Amendamentul 155
Kathy Sinnott

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a ține cont de schimbările și 
evoluțiile observate în domeniul 
informațiilor referitoare la produsele 
alimentare, ar trebui să se prevadă 
abilitarea Comisiei de a modifica această 
listă de informații obligatorii prin 
adăugarea sau eliminarea anumitor 
mențiuni și pentru a permite 
disponibilitatea anumitor mențiuni prin 
mijloace alternative. Consultarea părților 
interesate ar trebui să faciliteze o 
modificare bine orientată și oportună a 
cerințelor aplicabile în materie de 
informații referitoare la produsele 
alimentare.

eliminat

Or. en

Justificare

Dispozițiile de adoptare pentru modificarea listei de informații obligatorii și de creare a 
posibilității de a pune la dispoziție anumite date prin mijloace alternative implică schimbări 
majore ale regulamentului și nu ar trebui, prin urmare, să facă obiectul procedurii de 
comitologie, ci al procedurii de codecizie.

Amendamentul 156
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a ține cont de schimbările și 
evoluțiile observate în domeniul 
informațiilor referitoare la produsele 
alimentare, ar trebui să se prevadă 
abilitarea Comisiei de a modifica această 

eliminate
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listă de informații obligatorii prin 
adăugarea sau eliminarea anumitor 
mențiuni și pentru a permite 
disponibilitatea anumitor mențiuni prin 
mijloace alternative. Consultarea părților 
interesate ar trebui să faciliteze o 
modificare bine orientată și oportună a 
cerințelor aplicabile în materie de 
informații referitoare la produsele 
alimentare.

Or. fr

Justificare

Procedura de comitologie se aplică numai în cazul măsurilor secundare; orice modificare 
adusă dispozițiilor obligatorii ar trebui să facă obiectul procedurii de codecizie.

Amendamentul 157
Avril Doyle

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Etichetele produselor alimentare 
trebuie să fie clare și ușor de înțeles pentru 
a ajuta consumatorii care doresc să facă 
alegeri mai bine informate în privința 
produselor alimentare și a celor dietetice. 
Studiile arată că lizibilitatea este un 
element important în maximizarea
posibilității ca mențiunile etichetei să poată 
influența publicul și că tipărirea cu litere 
de mici dimensiuni este una din 
principalele cauze de nemulțumire a 
consumatorilor față de etichetele 
produselor alimentare.

(25) Etichetele produselor alimentare 
trebuie să fie clare și ușor de înțeles pentru 
a ajuta consumatorii care doresc să facă 
alegeri mai bine informate în privința 
produselor alimentare și a celor dietetice. 
Studiile arată că lizibilitatea este un 
element important în maximizarea 
posibilității ca mențiunile etichetei să poată 
influența publicul și, prin urmare, factori 
ca dimensiunea, caracterele, culoarea și 
contrastul ar trebui luați împreună în 
considerare pentru a asigura mulțumirea 
consumatorilor față de etichetele 
produselor alimentare.

Or. en
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Justificare

Lizibilitatea etichetelor este extrem de importantă pentru consumatori și ar trebui să fie în 
continuare o cerință în nou regulament. Cu toate acestea, la evaluarea clarității etichetei, 
trebuie luați în considerare mai mulți factori, nu doar dimensiunea caracterelor. 

Amendamentul 158
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Etichetele produselor alimentare 
trebuie să fie clare și ușor de înțeles pentru 
a ajuta consumatorii care doresc să facă 
alegeri mai bine informate în privința 
produselor alimentare și a celor dietetice. 
Studiile arată că lizibilitatea este un 
element important în maximizarea 
posibilității ca mențiunile etichetei să poată 
influența publicul și că tipărirea cu litere de 
mici dimensiuni este una din principalele 
cauze de nemulțumire a consumatorilor 
față de etichetele produselor alimentare.

(25) Etichetele produselor alimentare 
trebuie să fie precise, clare, ușor de citit și 
ușor de înțeles pentru a ajuta consumatorii 
care doresc să facă alegeri în cunoștință de 
cauză în privința produselor alimentare și a 
celor dietetice. Studiile arată că lizibilitatea 
este un element important în maximizarea 
posibilității ca mențiunile etichetei să poată 
influența publicul și că tipărirea cu litere de 
mici dimensiuni este una din principalele 
cauze de nemulțumire a consumatorilor 
față de etichetele produselor alimentare.

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează toți consumatorii și are ca scop consecvența considerentului, 
subliniind în același timp criteriile minime privind etichetarea.

Amendamentul 159
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a pune la dispoziția 
consumatorilor informații referitoare la 

eliminat
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produsele alimentare care să le permită să 
facă o alegere în deplină cunoștință de 
cauză, băuturile alcoolice mixte trebuie să 
fie de asemenea însoțite de informații cu 
privire la ingredientele pe care le conțin. 

Or. en

Justificare

Într-adevăr băuturile alcoolice mixte (cunoscute și sub denumirea de „alcopops”) au anumite 
caracteristici care le-ar garanta o atenție sporită în legislația cu privire la informarea 
consumatorului. Acestea reprezintă un punct de atracție pentru tineri și pot contribui atât la 
un consum mai ridicat de alcool, cât și la scăderea vârstei la care începe consumul de alcool. 
Acestea conțin coloranți și arome artificiale de tipul bomboanelor (care ascund gustul de 
alcool) și au un nivel ridicat de zahăr. Unele dintre ele conțin și stimulatori de tipul cofeinei, 
ginsengului, taurinei sau guaranei.

Amendamentul 160
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a pune la dispoziția 
consumatorilor informații referitoare la
produsele alimentare care să le permită să 
facă o alegere în deplină cunoștință de 
cauză, băuturile alcoolice mixte trebuie să 
fie de asemenea însoțite de informații cu 
privire la ingredientele pe care le conțin.

(27) Pentru a pune la dispoziția 
consumatorilor informații referitoare la
băuturile alcoolice care să le permită să 
facă o alegere în deplină cunoștință de 
cauză, Comisia și părțile interesate 
relevante vor efectua cercetări pentru a 
determina care informații sunt cele mai 
utile pentru consumatori și care este cel 
mai eficient mod de a prezenta astfel de 
informații.

Or. de

Justificare

Der Zweck der Bereitstellung von Verbraucherinformationen besteht darin, informiert eine 
Auswahl treffen zu können. Dies ist nicht möglich, wenn einige Getränke Informationen 
tragen, die andere nicht ausweisen. Der Erwägungsgrund 27 ist nicht vereinbar mit dem 
Reglungstext, der nur Bier, Wein und Spirituosen von den Regelungen ausnimmt, wohingegen 
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andere alkoholische Getränke, und nicht nur alkoholische Mischgetränke, weiter unter die 
allgemeinen Bestimmungen fallen. Der Ausnahmezeitraum ist daher entschiedend, um die 
Bedürfnisse der Verbraucher besser zu verstehen und ein kohärentes Konzept zu 
gewährleisten.

Amendamentul 161
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a pune la dispoziția 
consumatorilor informații referitoare la 
produsele alimentare care să le permită să 
facă o alegere în deplină cunoștință de 
cauză, băuturile alcoolice mixte trebuie să 
fie de asemenea însoțite de informații cu 
privire la ingredientele pe care le conțin.

(27) Pentru a pune la dispoziția 
consumatorilor informații referitoare la 
produsele alimentare care să le permită să 
facă o alegere în deplină cunoștință de 
cauză, băuturile alcoolice mixte trebuie să 
fie etichetate în mod corespunzător și să 
fie însoțite de informații cu privire la 
ingredientele pe care le conțin și la 
conținutul de alcool.

Or. fr

Justificare

Băuturile alcoolice mixte ar trebui să fie etichetate ca atare, menționându-se cu claritate că 
au un conținut de alcool, care este acesta și gradul său. Consumatorii trebuie să fie informați 
cu privire la caracteristicile specifice ale băuturilor alcoolice mixte, pentru a fi informați în 
mod corespunzător și să dispună de informații privind politicile împotriva alcoolului și a 
consumului excesiv de alcool.

Amendamentul 162
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a pune la dispoziția 
consumatorilor informații referitoare la 
produsele alimentare care să le permită să 

(27) Pentru a pune la dispoziția 
consumatorilor informații referitoare la 
produsele alimentare care să le permită să 
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facă o alegere în deplină cunoștință de 
cauză, băuturile alcoolice mixte trebuie să
fie de asemenea însoțite de informații cu 
privire la ingredientele pe care le conțin. 

facă o alegere în deplină cunoștință de 
cauză, toate băuturile alcoolice, inclusiv 
vinul, berea, băuturile spirtoase și 
băuturile alcoolice mixte trebuie să 
cuprindă informații cu privire la 
ingredientele pe care le conțin. 

Or. en

Amendamentul 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a pune la dispoziția 
consumatorilor informații referitoare la 
produsele alimentare care să le permită să 
facă o alegere în deplină cunoștință de 
cauză, băuturile alcoolice mixte trebuie să 
fie de asemenea însoțite de informații cu 
privire la ingredientele pe care le conțin. 

(27) Pentru a pune la dispoziția 
consumatorilor informații referitoare la 
produsele alimentare care să le permită să 
facă o alegere în deplină cunoștință de 
cauză, băuturile alcoolice trebuie să fie de 
asemenea însoțite de informații cu privire 
la ingredientele pe care le conțin.

Or. en

Justificare

Întrucât scopul prezentei directive este atingerea unui nivel ridicat de sănătate a 
consumatorului această dispoziție trebuie să se aplice în cazul tuturor băturilor alcoolice.

Amendamentul 164
Riitta Myller

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a pune la dispoziția 
consumatorilor informații referitoare la 
produsele alimentare care să le permită să 
facă o alegere în deplină cunoștință de 

(27) Pentru a pune la dispoziția 
consumatorilor informații referitoare la 
produsele alimentare care să le permită să 
facă o alegere în deplină cunoștință de 
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cauză, băuturile alcoolice mixte trebuie să 
fie de asemenea însoțite de informații cu 
privire la ingredientele pe care le conțin.

cauză, băuturile alcoolice trebuie să fie de 
asemenea însoțite de informații cu privire 
la ingredientele pe care le conțin.

Or. fi

Justificare

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

Amendamentul 165
Riitta Myller

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la 
celelalte băuturi alcoolice. Dispoziții 
comunitare specifice privind etichetarea 
vinului există deja. Regulamentul (CE) 
nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 
1999 privind organizarea comună a pieței 
vitivinicole prevede un ansamblu 
exhaustiv de standarde tehnice care 
reglementează pe deplin totalitatea 
practicilor oenologice, metodelor de 
fabricație și a modurilor de prezentare și a 
etichetării vinurilor, garantând astfel 
reglementarea tuturor etapelor, protecția 
și o informare corespunzătoare a 
consumatorilor. Acest act descrie în 
special într-o manieră precisă și 
exhaustivă, într-o listă a practicilor și 
tratamentelor oenologice autorizate, 
substanțele susceptibile să intre în 
procesul de elaborare, precum și 
condițiile de utilizare ale acestora; Orice 
practică care nu este inclusă în această 
listă este interzisă. Prin urmare, obligația 
de a indica lista ingredientelor și de a 

eliminate
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furniza o declarație nutrițională nu 
trebuie să fie aplicată în cazului vinului în 
această etapă. În ceea ce privește berea și 
băuturile spirtoase menționate la articolul 
2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
[…] din […] al Parlamentului European 
și al Consiliului privind definirea, 
descrierea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului și pentru a asigura o abordare 
consecventă și coerență, în conformitate 
cu condițiile stabilite pentru vin, se aplică 
același fel de scutiri. Cu toate acestea, 
Comisia va prezenta un raport la cinci ani 
după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, și poate propune, dacă este 
necesar, cerințe specifice în contextul 
prezentului regulament.

Or. fi

Justificare

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

Amendamentul 166
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la 
celelalte băuturi alcoolice. Dispoziții 
comunitare specifice privind etichetarea 
vinului există deja. Regulamentul (CE) 
nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 
1999 privind organizarea comună a pieței 
vitivinicole prevede un ansamblu 

eliminat
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exhaustiv de standarde tehnice care 
reglementează pe deplin totalitatea 
practicilor oenologice, metodelor de 
fabricație și a modurilor de prezentare și a 
etichetării vinurilor, garantând astfel 
reglementarea tuturor etapelor, protecția 
și o informare corespunzătoare a 
consumatorilor. Acest act descrie în
special într-o manieră precisă și 
exhaustivă, într-o listă a practicilor și 
tratamentelor oenologice autorizate, 
substanțele susceptibile să intre în 
procesul de elaborare, precum și 
condițiile de utilizare ale acestora; Orice 
practică care nu este inclusă în această 
listă este interzisă. Prin urmare, obligația 
de a indica lista ingredientelor și de a 
furniza o declarație nutrițională nu 
trebuie să fie aplicată în cazului vinului în 
această etapă. În ceea ce privește berea și 
băuturile spirtoase menționate la articolul 
2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
[…] din […] al Parlamentului European 
și al Consiliului privind definirea, 
descrierea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului și pentru a asigura o abordare 
consecventă și coerență, în conformitate 
cu condițiile stabilite pentru vin, se aplică 
același fel de scutiri. Cu toate acestea, 
Comisia va prezenta un raport la cinci ani 
după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, și poate propune, dacă este 
necesar, cerințe specifice în contextul 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Întrucât obiectivul acestui regulament este atingerea unui nivel înalt al sănătății 
consumatorilor, este de neînțeles motivul pentru care băuturile alcoolice ar trebui să 
beneficieze de avantaje și să fie scutite de cerințele de etichetare. 
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Amendamentul 167
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la 
celelalte băuturi alcoolice. Dispoziții 
comunitare specifice privind etichetarea 
vinului există deja. Regulamentul (CE) 
nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 
1999 privind organizarea comună a pieței 
vitivinicole prevede un ansamblu 
exhaustiv de standarde tehnice care 
reglementează pe deplin totalitatea 
practicilor oenologice, metodelor de 
fabricație și a modurilor de prezentare și a 
etichetării vinurilor, garantând astfel 
reglementarea tuturor etapelor, protecția 
și o informare corespunzătoare a 
consumatorilor. Acest act descrie în 
special într-o manieră precisă și 
exhaustivă, într-o listă a practicilor și 
tratamentelor oenologice autorizate, 
substanțele susceptibile să intre în 
procesul de elaborare, precum și 
condițiile de utilizare ale acestora; Orice 
practică care nu este inclusă în această 
listă este interzisă. Prin urmare, obligația 
de a indica lista ingredientelor și de a 
furniza o declarație nutrițională nu 
trebuie să fie aplicată în cazului vinului în 
această etapă. În ceea ce privește berea și 
băuturile spirtoase menționate la articolul 
2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
[…] din […] al Parlamentului European 
și al Consiliului privind definirea, 
descrierea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului și pentru a asigura o abordare 
consecventă și coerență, în conformitate 
cu condițiile stabilite pentru vin, se aplică 
același fel de scutiri. Cu toate acestea, 

(28) Este importantă informarea 
consumatorilor referitoare la băuturile 
alcoolice.
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Comisia va prezenta un raport la cinci ani 
după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, și poate propune, dacă este 
necesar, cerințe specifice în contextul 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 168
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la 
celelalte băuturi alcoolice. Dispoziții 
comunitare specifice privind etichetarea 
vinului există deja. Regulamentul (CE) nr. 
1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999
privind organizarea comună a pieței 
vitivinicole prevede un ansamblu 
exhaustiv de standarde tehnice care 
reglementează pe deplin totalitatea 
practicilor oenologice, metodelor de 
fabricație și a modurilor de prezentare și a 
etichetării vinurilor, garantând astfel 
reglementarea tuturor etapelor, protecția 
și o informare corespunzătoare a 
consumatorilor. Acest act descrie în 
special într-o manieră precisă și 
exhaustivă, într-o listă a practicilor și 
tratamentelor oenologice autorizate, 
substanțele susceptibile să intre în 
procesul de elaborare, precum și 
condițiile de utilizare ale acestora; Orice 
practică care nu este inclusă în această 
listă este interzisă. Prin urmare, obligația 
de a indica lista ingredientelor și de a 
furniza o declarație nutrițională nu 
trebuie să fie aplicată în cazului vinului în 
această etapă. În ceea ce privește berea și 
băuturile spirtoase menționate la articolul 
2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 

(28) Trebuie stabilit clar de ce informații 
au nevoie consumatorii în privința 
băuturilor alcoolice. Prin urmare, 
aplicarea anumitor dispoziții ale 
prezentului regulament băuturilor 
alcoolice ar fi inadecvată. Dispoziții 
comunitare specifice privind etichetarea 
vinului există deja: Regulamentul (CE) nr. 
1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999
și Regulamentul (CE) nr. 1601/91 al 
Consiliului. Același lucru este valabil 
pentru etichetarea băuturilor spirtoase 
[Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului]. Pentru a asigura o abordare 
consecventă a furnizării de informații 
privind băuturile alcoolice și concordanța 
cu alte dispoziții comunitare, pentru 
băuturile alcoolice nu ar trebui să se 
solicite indicarea ingredientelor sau a 
valorilor nutritive pe etichetă conform 
dispozițiilor prezentului regulament. Cu 
toate acestea, Comisia va prezenta un 
raport la cinci ani după intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, și poate propune, 
dacă este necesar, cerințe specifice în 
contextul prezentului regulament.
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[…] din […] al Parlamentului European 
și al Consiliului privind definirea, 
descrierea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului și pentru a asigura o abordare 
consecventă și coerență, în conformitate 
cu condițiile stabilite pentru vin, se aplică 
același fel de scutiri. Cu toate acestea, 
Comisia va prezenta un raport la cinci ani 
după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, și poate propune, dacă este 
necesar, cerințe specifice în contextul 
prezentului regulament.

Or. de

Justificare

Dacă sunt excluse vinul, berea și băuturile spirtoase, dar nu și alte băuturi alcoolice, sectorul 
nu poate fi armonizat. Anumite produse definite ar fi favorizate, în timp ce altele ar fi 
discriminate. Consumatorii ar fi induși în eroare în ceea ce privește compoziția relativă a 
diferitelor produse. Prin urmare, perioada de derogare este necesară pentru a înțelege mai 
bine nevoile consumatorilor și pentru a asigura o abordare consecventă.

Amendamentul 169
Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la 
celelalte băuturi alcoolice. Dispoziții 
comunitare specifice privind etichetarea 
vinului există deja. Regulamentul (CE) nr. 
1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999
privind organizarea comună a pieței 
vitivinicole prevede un ansamblu exhaustiv 
de standarde tehnice care reglementează pe 
deplin totalitatea practicilor oenologice, 
metodelor de fabricație și a modurilor de 

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la 
celelalte băuturi alcoolice. Dispoziții 
comunitare specifice privind etichetarea 
vinului există deja. Regulamentul (CE) nr. 
479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008
privind organizarea comună a pieței 
vitivinicole și Regulamentul (CE) nr. 
1601/1991 al Consiliului din 10 iunie 
1991 prevăd un ansamblu exhaustiv de 
standarde tehnice care reglementează pe 
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prezentare și a etichetării vinurilor, 
garantând astfel reglementarea tuturor 
etapelor, protecția și o informare 
corespunzătoare a consumatorilor. Acest 
act descrie în special într-o manieră precisă 
și exhaustivă, într-o listă a practicilor și 
tratamentelor oenologice autorizate, 
substanțele susceptibile să intre în procesul 
de elaborare, precum și condițiile de 
utilizare ale acestora; Orice practică care 
nu este inclusă în această listă este 
interzisă. Prin urmare, obligația de a indica 
lista ingredientelor și de a furniza o 
declarație nutrițională nu trebuie să fie 
aplicată în cazului vinului în această etapă. 
În ceea ce privește berea și băuturile 
spirtoase menționate la articolul 2 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. […] din […] 
al Parlamentului European și al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului și pentru a asigura o 
abordare consecventă și coerență, în 
conformitate cu condițiile stabilite pentru 
vin, se aplică același fel de scutiri. Cu toate 
acestea, Comisia va prezenta un raport la 
cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, și poate propune, 
dacă este necesar, cerințe specifice în 
contextul prezentului regulament.

deplin totalitatea practicilor oenologice, 
metodelor de fabricație și a modurilor de 
prezentare și a etichetării vinurilor și a 
produselor din vin, garantând astfel 
reglementarea tuturor etapelor, protecția și 
o informare corespunzătoare a 
consumatorilor. Acest act descrie în special 
într-o manieră precisă și exhaustivă, într-o 
listă a practicilor și tratamentelor 
oenologice autorizate, substanțele 
susceptibile să intre în procesul de 
elaborare, precum și condițiile de utilizare
ale acestora; Orice practică care nu este 
inclusă în această listă este interzisă. Prin 
urmare, obligația de a indica lista 
ingredientelor și de a furniza o declarație 
nutrițională nu trebuie să fie aplicată în 
cazului vinului în această etapă. În ceea ce
privește berea și băuturile spirtoase 
menționate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. […] din […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului și pentru a asigura o 
abordare consecventă și coerență, în 
conformitate cu condițiile stabilite pentru 
vin, se aplică același fel de scutiri. Cu toate 
acestea, Comisia va prezenta un raport la 
cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, și poate propune, 
dacă este necesar, cerințe specifice în 
contextul prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 170
Dorette Corbey

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la 
celelalte băuturi alcoolice. Dispoziții 
comunitare specifice privind etichetarea 
vinului există deja. Regulamentul (CE) nr. 
1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 
privind organizarea comună a pieței 
vitivinicole1 prevede un ansamblu 
exhaustiv de standarde tehnice care 
reglementează pe deplin totalitatea 
practicilor oenologice, metodelor de 
fabricație și a modurilor de prezentare și a 
etichetării vinurilor, garantând astfel 
reglementarea tuturor etapelor, protecția și 
o informare corespunzătoare a 
consumatorilor. Acest act descrie în special 
într-o manieră precisă și exhaustivă, într-o 
listă a practicilor și tratamentelor 
oenologice autorizate, substanțele 
susceptibile să intre în procesul de 
elaborare, precum și condițiile de utilizare 
ale acestora; Orice practică care nu este
inclusă în această listă este interzisă. Prin 
urmare, obligația de a indica lista 
ingredientelor și de a furniza o declarație 
nutrițională nu trebuie să fie aplicată în 
cazului vinului în această etapă. În ceea 
ce privește berea și băuturile spirtoase 
menționate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. […] din […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului și pentru a asigura 
o abordare consecventă și coerență, în 

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la 
celelalte băuturi alcoolice. Dispoziții 
comunitare specifice privind etichetarea 
vinului există deja. Regulamentul (CE) nr. 
1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 
privind organizarea comună a pieței 
vitivinicole2 prevede un ansamblu 
exhaustiv de standarde tehnice care 
reglementează pe deplin totalitatea 
practicilor oenologice, metodelor de 
fabricație și a modurilor de prezentare și a 
etichetării vinurilor, garantând astfel 
reglementarea tuturor etapelor, protecția și 
o informare corespunzătoare a 
consumatorilor. Acest act descrie în special 
într-o manieră precisă și exhaustivă, într-o 
listă a practicilor și tratamentelor 
oenologice autorizate, substanțele 
susceptibile să intre în procesul de 
elaborare, precum și condițiile de utilizare 
ale acestora; Orice practică care nu este 
inclusă în această listă este interzisă. 

                                               
1 JO L 179, 14.7.1999, p. 1.
2 OJ L 179, 14.7.1999, p. 1.
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conformitate cu condițiile stabilite pentru 
vin, se aplică același fel de scutiri. Cu 
toate acestea, Comisia va prezenta un 
raport la cinci ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, și poate 
propune, dacă este necesar, cerințe 
specifice în contextul prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament trebuie să se aplice și în cazul băuturilor alcoolice.

Amendamentul 171
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la 
celelalte băuturi alcoolice. Dispoziții 
comunitare specifice privind etichetarea 
vinului există deja. Regulamentul (CE) nr.
1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 
privind organizarea comună a pieței 
vitivinicole prevede un ansamblu exhaustiv 
de standarde tehnice care reglementează pe 
deplin totalitatea practicilor oenologice, 
metodelor de fabricație și a modurilor de 
prezentare și a etichetării vinurilor, 
garantând astfel reglementarea tuturor 
etapelor, protecția și o informare 
corespunzătoare a consumatorilor. Acest 
act descrie în special într-o manieră precisă 
și exhaustivă, într-o listă a practicilor și 
tratamentelor oenologice autorizate, 
substanțele susceptibile să intre în procesul 
de elaborare, precum și condițiile de 
utilizare ale acestora; Orice practică care 

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la 
celelalte băuturi alcoolice. Dispoziții 
comunitare specifice privind etichetarea 
vinului există deja. Regulamentul (CE) nr. 
479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008
privind organizarea comună a pieței 
vitivinicole și Regulamentul (CE) nr. 
1601/1991 al Consiliului din 10 iunie 
1991 prevăd un ansamblu exhaustiv de 
standarde tehnice care reglementează pe 
deplin totalitatea practicilor oenologice, 
metodelor de fabricație și a modurilor de 
prezentare și a etichetării vinurilor și a 
produselor din vin, garantând astfel 
reglementarea tuturor etapelor, protecția și 
o informare corespunzătoare a 
consumatorilor. Acest act descrie în special 
într-o manieră precisă și exhaustivă, într-o 
listă a practicilor și tratamentelor 
oenologice autorizate, substanțele 
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nu este inclusă în această listă este 
interzisă. Prin urmare, obligația de a indica 
lista ingredientelor și de a furniza o 
declarație nutrițională nu trebuie să fie 
aplicată în cazului vinului în această etapă. 
În ceea ce privește berea și băuturile 
spirtoase menționate la articolul 2 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. […] din […] 
al Parlamentului European și al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului și pentru a asigura o 
abordare consecventă și coerență, în 
conformitate cu condițiile stabilite pentru 
vin, se aplică același fel de scutiri. Cu toate 
acestea, Comisia va prezenta un raport la 
cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, și poate propune, 
dacă este necesar, cerințe specifice în 
contextul prezentului regulament. 

susceptibile să intre în procesul de 
elaborare, precum și condițiile de utilizare 
ale acestora; Orice practică care nu este 
inclusă în această listă este interzisă. Prin 
urmare, obligația de a indica lista 
ingredientelor și de a furniza o declarație 
nutrițională nu trebuie să fie aplicată în 
cazului vinului în această etapă. În ceea ce 
privește berea și băuturile spirtoase 
menționate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. […] din […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului și pentru a asigura o 
abordare consecventă și coerență, în 
conformitate cu condițiile stabilite pentru 
vin, se aplică același fel de scutiri. Cu toate 
acestea, Comisia va prezenta un raport la 
cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, și poate propune, 
dacă este necesar, cerințe specifice în 
contextul prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Definiția domeniului de aplicare a exceptărilor prevăzute pentru vinuri trebuie modificată, 
pentru a se asigura faptul că toate produsele vitivinicole definite și reglementate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1601/1991 al Consiliului sunt exceptate de la 
obligația de a specifica ingredientele și de a prezenta o declarație nutrițională. Produsele 
vitivinicole sunt definite și reglementate de Regulamentul (CE) 479/2008 din 29 aprilie 2008 
privind organizarea comună a pieței vitivinicole și de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 
1601/1991 din 10 iunie 1991 privind vinurile aromatizate și alte băuturi aromatizate pe bază 
de vin.
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Amendamentul 172
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Ar trebui să se indice țara de origine 
sau locul de proveniență al unui produs 
alimentar atunci când, în absența unei 
astfel de mențiuni, consumatorul ar putea 
fi indus în eroare cu privire la țara de 
origine reală sau locul de proveniență 
real al produsului. În alte cazuri, 
menționarea țării de origine sau locului 
de proveniență este lăsată la aprecierea 
operatorilor din sectorul alimentar. În 
toate cazurile, furnizarea indicației țării de 
origine sau a locului de proveniență nu ar 
trebui să înșele consumatorul și trebuie să 
se fondeze pe criterii clar definite care 
garantează aplicarea de norme identice la 
nivelul industriei și care permit 
consumatorului să înțeleagă informațiile 
privind țara de origine sau locul de 
proveniență al produsului alimentar. Astfel 
de criterii nu ar trebui să se aplice 
indicațiilor referitoare la numele sau adresa 
operatorului din sectorul alimentar.

(29) Ar trebui să se indice țara de origine a 
materiilor prime agricole utilizate la 
fabricarea produsului în modul cel mai 
adecvat, pentru a garanta transparența și 
trasabilitatea totală. În toate cazurile, 
furnizarea indicației țării de origine sau a 
locului de proveniență nu ar trebui să înșele 
consumatorul și trebuie să se fondeze pe 
criterii clar definite care garantează 
aplicarea de norme identice la nivelul 
industriei și care permit consumatorului să 
înțeleagă informațiile privind țara de 
origine sau locul de proveniență al 
produsului alimentar. Astfel de criterii nu 
ar trebui să se aplice indicațiilor referitoare 
la numele sau adresa operatorului din 
sectorul alimentar.

Or. en

Justificare

Definiția „țării de origine” trebuie adăugată pentru a o diferenția de definiția „locului de 
proveniență".
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Amendamentul 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Ar trebui să se indice țara de origine 
sau locul de proveniență al unui produs 
alimentar atunci când, în absența unei 
astfel de mențiuni, consumatorul ar putea fi 
indus în eroare cu privire la țara de origine 
reală sau locul de proveniență real al 
produsului. În alte cazuri, menționarea țării 
de origine sau locului de proveniență este 
lăsată la aprecierea operatorilor din 
sectorul alimentar. În toate cazurile, 
furnizarea indicației țării de origine sau a 
locului de proveniență nu ar trebui să înșele 
consumatorul și trebuie să se fondeze pe 
criterii clar definite care garantează 
aplicarea de norme identice la nivelul 
industriei și care permit consumatorului să 
înțeleagă informațiile privind țara de 
origine sau locul de proveniență al 
produsului alimentar. Astfel de criterii nu 
ar trebui să se aplice indicațiilor referitoare 
la numele sau adresa operatorului din 
sectorul alimentar.

(29) Ar trebui să se indice țara de origine 
sau locul de proveniență al unui produs 
alimentar în cazul produselor alimentare 
care conțin un singur ingredient, 
respectiv al ingredientului principal și al 
ingredientelor caracteristice în cazul 
produselor alimentare cu mai multe 
ingrediente; ar trebui indicată de 
asemenea în absența unei astfel de 
mențiuni, întrucât consumatorul ar putea fi 
indus în eroare cu privire la țara de origine 
reală sau locul de proveniență real al 
produsului. În alte cazuri, menționarea țării 
de origine sau locului de proveniență este 
lăsată la aprecierea operatorilor din 
sectorul alimentar. În toate cazurile, 
furnizarea indicației țării de origine sau a 
locului de proveniență nu ar trebui să înșele 
consumatorul și trebuie să se fondeze pe 
criterii clar definite care garantează 
aplicarea de norme identice la nivelul 
industriei și care permit consumatorului să 
înțeleagă informațiile privind țara de 
origine sau locul de proveniență al 
produsului alimentar. Astfel de criterii nu 
ar trebui să se aplice indicațiilor referitoare 
la numele sau adresa operatorului din 
sectorul alimentar.

Or. en

Justificare

Țara de origine/locul de proveniență este o informație foarte utilă pentru majoritatea 
consumatorilor. Prin urmare, menționarea acestei informații ar trebui să fie obligatorie în 
cazul produselor alimentare cu un singur ingredient, dar și în cazul ingredientului principal 
sau al ingredientelor caracteristice ale produselor alimentare cu mai multe ingrediente.
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Amendamentul 174
Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Ar trebui să se indice țara de origine 
sau locul de proveniență al unui produs 
alimentar atunci când, în absența unei 
astfel de mențiuni, consumatorul ar putea fi 
indus în eroare cu privire la țara de origine 
reală sau locul de proveniență real al 
produsului. În alte cazuri, menționarea țării 
de origine sau locului de proveniență este 
lăsată la aprecierea operatorilor din 
sectorul alimentar. În toate cazurile, 
furnizarea indicației țării de origine sau a 
locului de proveniență nu ar trebui să înșele 
consumatorul și trebuie să se fondeze pe 
criterii clar definite care garantează 
aplicarea de norme identice la nivelul 
industriei și care permit consumatorului să 
înțeleagă informațiile privind țara de 
origine sau locul de proveniență al 
produsului alimentar. Astfel de criterii nu 
ar trebui să se aplice indicațiilor referitoare 
la numele sau adresa operatorului din 
sectorul alimentar.

(29) Ar trebui să se indice în mod 
obligatoriu țara de origine sau locul de 
proveniență al unui produs alimentar atunci 
când, în absența unei astfel de mențiuni, 
consumatorul ar putea fi indus în eroare cu 
privire la țara de origine reală sau locul de 
proveniență real al produsului. În alte 
cazuri, menționarea țării de origine sau 
locului de proveniență este lăsată la 
aprecierea operatorilor din sectorul 
alimentar. În toate cazurile, furnizarea 
indicației țării de origine sau a locului de 
proveniență nu ar trebui să înșele 
consumatorul și trebuie să se fondeze pe 
criterii clar definite care garantează 
aplicarea de norme identice la nivelul 
industriei și care permit consumatorului să 
înțeleagă informațiile privind țara de 
origine sau locul de proveniență al 
produsului alimentar. Astfel de criterii nu 
ar trebui să se aplice indicațiilor referitoare 
la numele sau adresa operatorului din 
sectorul alimentar.

Or. en

Amendamentul 175
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Normele de origine nepreferențiale 
aplicabile în Comunitatea Europeană sunt 
prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 
2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 

(31) Normele de origine nepreferențiale 
aplicabile în Comunitatea Europeană sunt 
prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 
2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 
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1992 de instituire a Codului Vamal 
Comunitar iar dispozițiile sale de punere în 
aplicare în Regulamentul (CEE) nr. 
2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de 
stabilire a unor dispoziții de aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului Vamal 
Comunitar. Stabilirea țării de origine a 
produselor alimentare se va întemeia pe 
aceste norme, cu care operatorii comerciali 
și administrațiile sunt familiarizați și care 
ar trebui să faciliteze punerea sa în 
aplicare. 

1992 de instituire a Codului Vamal 
Comunitar iar dispozițiile sale de punere în 
aplicare în Regulamentul (CEE) nr. 
2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de 
stabilire a unor dispoziții de aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului Vamal 
Comunitar. Stabilirea țării de origine a 
produselor alimentare se va întemeia pe 
aceste norme, cu care operatorii comerciali 
și administrațiile sunt familiarizați și care 
ar trebui să faciliteze punerea sa în 
aplicare. În cazul cărnii și al produselor 
alimentare ce conțin carne ar trebui să se 
aplice mai multe reguli diferite, ținându-
se seama de locul nașterii, locul unde a 
fost crescut și locul unde a fost sacrificat 
animalul.

Or. en

Justificare

În cazul cărnii nu este adecvată numai indicarea locului de origine, întrucât acesta poate fi 
diferit în cazul nașterii, al locului unde a fost crescut sau sacrificat animalul. Studiile arată 
că locul în care animalul s-a născut, a fost crescut și sacrificat este de o importanță deosebită 
pentru consumatori. 

Amendamentul 176
Dorette Corbey

Propunere de regulament
Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Informațiile nutriționale de pe 
partea din față a ambalajului trebuie să 
fie explicate.

Or. en
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Amendamentul 177
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În general, consumatorii nu observă
contribuția potențială a băuturilor alcoolice 
la alimentația globală. Prin urmare, este 
necesar să se garanteze informarea 
acestora în special cu privire la conținutul 
în nutrienți al băuturilor alcoolice mixte.

(34) Consumatorii ar trebui să fie 
conștienți de contribuția potențială a 
băuturilor alcoolice la alimentația globală.
Prin urmare, Comisia și celelalte părți 
interesate relevante sunt invitate ca, pe 
parcursul perioadei de derogare, să 
efectueze cercetări pentru a stabili care 
informații sunt cele mai utile pentru 
consumatori și care este cel mai eficient 
mod de a prezenta astfel de informații.

Or. de

Justificare

Dispozițiile privind indicarea informațiilor nutriționale și a ingredientelor pe eticheta 
băuturilor alcoolice ar trebui revizuită în continuare. Comisia ar trebui să prezinte 
propuneri unitare, aplicabile în egală măsură tuturor băuturilor alcoolice.

Amendamentul 178
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În general, consumatorii nu observă 
contribuția potențială a băuturilor alcoolice 
la alimentația globală. Prin urmare, este 
necesar să se garanteze informarea acestora 
în special cu privire la conținutul în 
nutrienți al băuturilor alcoolice mixte.

(34) În general, consumatorii nu observă 
contribuția potențială a băuturilor alcoolice 
la alimentația globală. Prin urmare, este 
necesar să se garanteze informarea acestora 
cu privire la conținutul de energizanți și 
carbohidrați al tuturor băuturilor 
alcoolice.

Or. en
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Amendamentul 179
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În general, consumatorii nu observă 
contribuția potențială a băuturilor alcoolice 
la alimentația globală. Prin urmare, este 
necesar să se garanteze informarea acestora 
în special cu privire la conținutul în 
nutrienți al băuturilor alcoolice mixte.

(34) În general, consumatorii nu observă 
contribuția potențială a băuturilor alcoolice 
la alimentația globală. Prin urmare, este 
necesar să se garanteze informarea acestora 
cu privire la conținutul în nutrienți al 
băuturilor alcoolice.

Or. en

Justificare

Întrucât scopul prezentei directive este atingerea unui nivel ridicat de sănătate a 
consumatorului această dispoziție trebuie să se aplice în cazul tuturor băturilor alcoolice. 

Amendamentul 180
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
și pentru a servi scopului pentru care a fost 
introdusă și dat fiind nivelul curent scăzut 
de cunoștințe privind alimentația, 
informația prezentată ar trebui să fie simplă 
și ușor de înțeles. Studiile au arătat că, 
atunci când se decid să cumpere un produs, 
consumatorii găsesc utilă prezentarea 
informațiilor în câmpul vizual principal, și 
anume, pe partea din față a ambalajelor. 
Prin urmare, pentru ca în momentul 
achiziționării produselor alimentare, 
consumatorii să poată observa cu 
ușurință informațiile nutriționale 
esențiale, aceste informații ar trebui să fie 
plasate în câmpul vizual principal al 

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
și pentru a servi scopului pentru care a fost 
introdusă și dat fiind nivelul curent scăzut 
de cunoștințe privind alimentația, 
informația prezentată ar trebui să fie simplă 
și ușor de înțeles. Studiile au arătat că, 
atunci când se decid să cumpere un produs, 
consumatorii doresc ca, în câmpul vizual 
principal, și anume pe partea din față a 
ambalajelor, să găsească informații 
privind patru elemente nutritive esențiale, 
întrucât consideră aceste informații utile. 
Prin urmare, această cantitate limitată de 
informații privind elementele nutritive ar 
trebui să fie obligatorie pe partea din față 
a ambalajelor și să fie însoțită de o 
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etichetei. declarație nutrițională mai completă, pe 
partea din spate a ambalajului. În plus, pe 
partea din spate a ambalajului ar trebui 
să se specifice în mod clar, în interesul 
consumatorului, dacă produsele 
alimentare conțin organisme modificate 
genetic și/sau dacă sunt produse cu 
ajutorul nanotehnologiilor.

Or. en

Justificare

Cercetările arată că informațiile pe care consumatorii le doresc a fi obligatorii pe partea din 
față a ambalajului se referă la un număr limitat de nutrienți, care i-ar ajuta să ia deciziile de 
cumpărare. Majoritatea consumatorilor au nevoie ca aceste informații limitate să fie 
completate de o declarație nutrițională obligatorie mai completă, pe partea din spate a 
ambalajului.

Amendamentul 181
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
și pentru a servi scopului pentru care a fost 
introdusă și dat fiind nivelul curent scăzut 
de cunoștințe privind alimentația, 
informația prezentată ar trebui să fie simplă 
și ușor de înțeles. Studiile au arătat că, 
atunci când se decid să cumpere un produs, 
consumatorii găsesc utilă prezentarea 
informațiilor în câmpul vizual principal, și 
anume, pe partea din față a ambalajelor. 
Prin urmare, pentru ca în momentul 
achiziționării produselor alimentare, 
consumatorii să poată observa cu ușurință 
informațiile nutriționale esențiale, aceste 
informații ar trebui să fie plasate în câmpul 
vizual principal al etichetei.

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
și pentru a servi scopului pentru care a fost 
introdusă și dat fiind nivelul curent scăzut 
de cunoștințe privind alimentația, 
informația prezentată ar trebui să fie simplă 
și ușor de înțeles. Studiile din anumite 
state membre au arătat că, atunci când se 
decid să cumpere un produs, consumatorii 
găsesc utilă prezentarea informațiilor 
referitoare la elementele 
nutritive/ingredientele principale în 
câmpul vizual principal, și anume, pe 
partea din față a ambalajelor. Astfel, în 
momentul achiziționării produselor 
alimentare, consumatorii pot observa cu 
ușurință informațiile nutriționale esențiale, 
aceste informații trebuind să fie plasate în 
câmpul vizual principal al etichetei. Dar 
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pentru ca consumatorii să poată cumpăra 
aceste produse alimentare având la bază o 
alegere în cunoștință de cauză ar trebui 
ca, printr-o precizare vizibilă cu ușurință, 
clară și ușor de înțeles, aflată pe partea 
din față a ambalajului, aceștia să fie 
trimiși să consulte în mod obligatoriu 
declarația nutrițională de pe partea din 
spate sau de pe latura ambalajului.

Or. fr

Justificare

Informația de pe partea din față a ambalajului nu este suficientă pentru ca consumatorul să 
ia decizii de cumpărare în cunoștință de cauză. Trebuie să se facă trimitere la declarația 
nutrițională, care oferă alte informații necesare. Acest amendament elimină o anumită 
ambiguitate din exprimarea inițială.

Amendamentul 182
Kathy Sinnott

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
și pentru a servi scopului pentru care a fost 
introdusă și dat fiind nivelul curent scăzut 
de cunoștințe privind alimentația, 
informația prezentată ar trebui să fie simplă 
și ușor de înțeles. Studiile au arătat că, 
atunci când se decid să cumpere un produs, 
consumatorii găsesc utilă prezentarea 
informațiilor în câmpul vizual principal, și 
anume, pe partea din față a ambalajelor. 
Prin urmare, pentru ca în momentul 
achiziționării produselor alimentare, 
consumatorii să poată observa cu ușurință 
informațiile nutriționale esențiale, aceste 
informații ar trebui să fie plasate în câmpul 
vizual principal al etichetei.

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
și pentru a servi scopului pentru care a fost 
introdusă și dat fiind nivelul curent scăzut 
de cunoștințe privind alimentația, 
informația prezentată ar trebui să fie simplă 
și ușor de înțeles. Studiile au arătat că, 
atunci când se decid să cumpere un produs, 
consumatorii doresc ca, în câmpul vizual 
principal, și anume, pe partea din față a 
ambalajelor, să găsească informații 
privind patru elemente nutritive esențiale, 
întrucât consideră aceste informații utile. 
Prin urmare, această cantitate limitată de 
informații privind elementele nutritive ar 
trebui să fie obligatorie pe partea din față 
a ambalajelor și să fie însoțită de o 
declarație nutrițională mai completă, pe 
partea din spate a ambalajului.
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Or. en

Justificare

Aduce clarificări.

Amendamentul 183
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Evoluția recentă a exprimării 
declarației nutriționale, sub altă formă 
decât 100g/100ml/porție, în anumite state 
membre și anumite organizații din cadrul 
sectorului alimentar sugerează faptul că 
consumatorii apreciază aceste formulări, 
care pot să îi ajute să ia decizii rapid, în 
deplină cunoștință de cauză. Cu toate 
acestea, nu dispunem de nicio dovadă la 
nivelul întregii Comunități privind modul 
în care consumatorul de rând înțelege și 
utilizează formulările alternative ale 
informațiilor. Prin urmare, este necesar 
să se permită dezvoltarea unor sisteme 
diferite, precum și continuarea 
cercetărilor privind înțelegerea 
consumatorilor din diferite state membre, 
astfel încât să poată fi introduse sisteme 
armonizate.

(38) Evoluția recentă a exprimării 
declarației nutriționale, sub altă formă 
decât 100g/100ml/porție, în anumite state 
membre și anumite organizații din cadrul 
sectorului alimentar sugerează faptul că 
consumatorii apreciază formulările care 
conțin elemente ce aduc explicații, care 
pot să îi ajute să ia decizii rapid, în deplină 
cunoștință de cauză. Informațiile 
disponibile arată că un sistem de 
etichetare simplificat, care să conțină 
codificarea în diferite culori în scopul 
unei interpretări mai ușoare și mai rapide 
a informațiilor nutriționale, este opțiunea 
cea mai bună și cea preferată de 
consumatori. 

Or. en

Justificare

Datele disponibile arată că consumatorii preferă ca informațiile nutriționale de pe partea din 
față a ambalajului să fie exprimate prin intermediul unui element de interpretare, și anume 
codificarea în diferite culori, întrucât îi ajută să ia decizii în mod rapid și simplu, în 
cunoștință de cauză.
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Amendamentul 184
Liam Aylward

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Evoluția recentă a exprimării 
declarației nutriționale, sub altă formă 
decât 100g/100ml/porție, în anumite state 
membre și anumite organizații din cadrul 
sectorului alimentar sugerează faptul că 
consumatorii apreciază aceste formulări, 
care pot să îi ajute să ia decizii rapid, în 
deplină cunoștință de cauză. Cu toate 
acestea, nu dispunem de nicio dovadă la 
nivelul întregii Comunități privind modul 
în care consumatorul de rând înțelege și 
utilizează formulările alternative ale 
informațiilor. Prin urmare, este necesar să 
se permită dezvoltarea unor sisteme 
diferite, precum și continuarea 
cercetărilor privind înțelegerea 
consumatorilor din diferite state membre, 
astfel încât să poată fi introduse sisteme 
armonizate.

(38) Evoluția recentă a exprimării 
declarației nutriționale, sub altă formă 
decât 100g/100ml/porție, în anumite state 
membre și anumite organizații din cadrul 
sectorului alimentar sugerează faptul că 
consumatorii apreciază aceste formulări, 
care pot să îi ajute să ia decizii rapid, în 
deplină cunoștință de cauză. Datele la 
nivelul întregii Comunități privind modul 
în care consumatorul de rând înțelege și 
utilizează formulările alternative ale 
informațiilor continuă să fie colectate și 
analizate. Cu toate acestea, din ce în ce 
mai multe date disponibile arată că un 
sistem de etichetare simplificat, care să 
conțină codificarea în diferite culori în 
scopul unei interpretări mai ușoare și mai 
rapide a informațiilor nutriționale, este 
opțiunea cea mai bună și cea preferată de 
consumatori. 

Or. en

Amendamentul 185
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Evoluția recentă a exprimării 
declarației nutriționale, sub altă formă 
decât 100g/100ml/porție, în anumite state 
membre și anumite organizații din cadrul 
sectorului alimentar sugerează faptul că 
consumatorii apreciază aceste formulări, 
care pot să îi ajute să ia decizii rapid, în 

(38) Evoluția recentă a exprimării 
declarației nutriționale, sub altă formă 
decât 100g/100ml/porție, în anumite state 
membre și anumite organizații din cadrul 
sectorului alimentar sugerează faptul că 
consumatorii apreciază formulările care 
conțin elemente ce aduc explicații, care 
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deplină cunoștință de cauză. Cu toate 
acestea, nu dispunem de nicio dovadă la 
nivelul întregii Comunități privind modul 
în care consumatorul de rând înțelege și 
utilizează formulările alternative ale 
informațiilor. Prin urmare, este necesar 
să se permită dezvoltarea unor sisteme 
diferite, precum și continuarea 
cercetărilor privind înțelegerea 
consumatorilor din diferite state membre, 
astfel încât să poată fi introduse sisteme 
armonizate.

pot să îi ajute să ia decizii rapid, în deplină 
cunoștință de cauză. Informațiile 
disponibile arată că un sistem de 
etichetare simplificat, care să conțină 
codificarea în diferite culori în scopul 
unei interpretări mai ușoare și mai rapide 
a informațiilor nutriționale, este opțiunea 
cea mai bună și cea preferată de 
consumatori.

Or. en

Justificare

Datele disponibile arată că consumatorii preferă ca informațiile nutriționale de pe partea din 
față a ambalajului să fie exprimate prin intermediul unui element de interpretare, și anume 
codificarea în diferite culori, întrucât îi ajută să ia decizii în mod rapid și simplu, în 
cunoștință de cauză.

Amendamentul 186
Nicodim Bulzesc

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Evoluția recentă a exprimării 
declarației nutriționale, sub altă formă 
decât 100g/100ml/porție, în anumite state 
membre și anumite organizații din cadrul 
sectorului alimentar sugerează faptul că 
consumatorii apreciază aceste formulări, 
care pot să îi ajute să ia decizii rapid, în 
deplină cunoștință de cauză. Cu toate 
acestea, nu dispunem de nicio dovadă la 
nivelul întregii Comunități privind modul 
în care consumatorul de rând înțelege și 
utilizează formulările alternative ale 
informațiilor. Prin urmare, este necesar să 
se permită dezvoltarea unor sisteme 

(38) Evoluția recentă a exprimării 
declarației nutriționale, sub altă formă 
decât 100g/100ml/porție, în anumite state 
membre și anumite organizații din cadrul 
sectorului alimentar sugerează faptul că 
consumatorii apreciază aceste formulări, 
care pot să îi ajute să ia decizii rapid, în 
deplină cunoștință de cauză. Datele la 
nivelul întregii Comunități privind modul 
în care consumatorul de rând înțelege și 
utilizează formulările alternative ale 
informațiilor continuă să fie colectate și 
analizate. Cu toate acestea, din ce în ce 
mai multe date disponibile arată că un 
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diferite, precum și continuarea 
cercetărilor privind înțelegerea 
consumatorilor din diferite state membre, 
astfel încât să poată fi introduse sisteme 
armonizate.

sistem de etichetare simplificat, care să 
conțină codificarea în diferite culori în 
scopul unei interpretări mai ușoare și mai 
rapide a informațiilor nutriționale, este 
opțiunea cea mai bună și cea preferată de 
consumatori. 

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 187
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 38a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) La cel mult cinci ani de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
nivelul de înțelegere de către 
consumatorii din statele membre a 
diferitelor sisteme și dispoziții de 
informare referitoare la produsele 
alimentare; aceasta prezintă, dacă este 
cazul, o propunere legislativă pentru un 
cadru mai bun pentru diferitele sisteme și 
dispoziții de informare.

Or. fr

Justificare

Întrucât această propunere face posibile sistemele de informare specifice în statele membre, 
este oportun ca Comisia să prezinte un raport Parlamentului European și Consiliului 
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respectând un anumit termen și propunând, dacă este cazul, revizuirea legislației existente 
astfel încât să cuprindă diferitele sisteme într-un singur cadru.

Amendamentul 188
Liam Aylward

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Menționarea cantității elementelor 
nutriționale în câmpul vizual principal și a 
indicatorilor comparativi sub o formă ușor 
de identificat pentru a permite o apreciere a 
proprietăților nutriționale ale unui produs 
alimentar ar trebui considerată în ansamblu 
ca o parte a declarației nutriționale și nu 
trebuie tratată ca un grup de mențiuni 
individuale.

(39) Menționarea cantității elementelor 
nutriționale în câmpul vizual principal și a 
indicatorilor comparativi sub o formă ușor 
de identificat și într-un loc proeminent 
pentru a permite o apreciere a proprietăților 
nutriționale ale unui produs alimentar ar 
trebui considerată în ansamblu ca o parte a 
declarației nutriționale și nu trebuie tratată 
ca un grup de mențiuni individuale.

Or. en

Amendamentul 189
John Bowis

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Menționarea cantității elementelor 
nutriționale în câmpul vizual principal și a 
indicatorilor comparativi sub o formă ușor 
de identificat pentru a permite o apreciere a 
proprietăților nutriționale ale unui produs 
alimentar ar trebui considerată în ansamblu 
ca o parte a declarației nutriționale și nu 
trebuie tratată ca un grup de mențiuni 
individuale.

(39) Menționarea cantității elementelor 
nutriționale în câmpul vizual principal și a
indicatorilor comparativi sub o formă ușor 
de identificat și într-un loc proeminent 
pentru a permite o apreciere a proprietăților 
nutriționale ale unui produs alimentar ar 
trebui considerată în ansamblu ca o parte a 
declarației nutriționale și nu trebuie tratată 
ca un grup de mențiuni individuale.

Or. en
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Amendamentul 190
Péter Olajos

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Menționarea cantității elementelor 
nutriționale în câmpul vizual principal și a 
indicatorilor comparativi sub o formă ușor 
de identificat pentru a permite o apreciere a 
proprietăților nutriționale ale unui produs 
alimentar ar trebui considerată în ansamblu 
ca o parte a declarației nutriționale și nu 
trebuie tratată ca un grup de mențiuni 
individuale.

(39) Menționarea cantității elementelor 
nutriționale în câmpul vizual principal și a 
indicatorilor comparativi sub o formă ușor 
de identificat și într-un loc proeminent 
pentru a permite o apreciere a proprietăților 
nutriționale ale unui produs alimentar ar 
trebui considerată în ansamblu ca o parte a 
declarației nutriționale și nu trebuie tratată 
ca un grup de mențiuni individuale.

Or. en

Amendamentul 191
Kathy Sinnott

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Menționarea cantității elementelor 
nutriționale în câmpul vizual principal și a 
indicatorilor comparativi sub o formă ușor 
de identificat pentru a permite o apreciere a 
proprietăților nutriționale ale unui produs 
alimentar ar trebui considerată în ansamblu 
ca o parte a declarației nutriționale și nu 
trebuie tratată ca un grup de mențiuni 
individuale.

(39) Menționarea cantității elementelor 
nutriționale în câmpul vizual principal și a 
indicatorilor comparativi sub o formă ușor 
de identificat pentru a permite o apreciere a 
proprietăților nutriționale ale unui produs 
alimentar ar trebui considerată în ansamblu 
ca o parte a declarației nutriționale și nu 
trebuie tratată ca un grup de mențiuni 
individuale.

Or. en

Justificare

Aduce clarificări.
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Amendamentul 192
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Statele membre trebuie să aibă 
capacitatea, în funcție de condițiile locale 
și de împrejurările practice, de a stabili 
norme referitoare la furnizarea 
informațiilor pentru produsele alimentare 
care nu sunt preambalate. Deși în astfel de 
cazuri, cererea de alte informații din partea 
consumatorilor este limitată, menționarea 
alergenilor potențiali este considerată drept 
extrem de importantă. Dovezile arată că 
majoritatea cazurilor de alergii alimentare 
își găsesc originea în produse alimentare 
care nu au fost preambalate. În consecință, 
acest tip de informații ar trebui întotdeauna 
furnizat consumatorilor.

(41) Statele membre trebuie să aibă 
capacitatea, în funcție de condițiile locale 
și de împrejurările practice, de a stabili 
norme referitoare la furnizarea 
informațiilor pentru produsele alimentare 
care nu sunt preambalate și pentru 
produsele și mâncărurile preambalate 
produse și furnizate în mod direct 
consumatorului final de unitățile locale 
de vânzare cu amănuntul sau 
restaurantele locale pentru colectivități, în 
cazul în care aceste produse alimentare și 
mâncăruri sunt produse într-un mod 
nestandardizat, ingredientele și rețetele 
putând varia în mod frecvent. Deși în 
astfel de cazuri, cererea de alte informații 
din partea consumatorilor este limitată, 
menționarea alergenilor potențiali este 
considerată drept extrem de importantă. 
Dovezile arată că majoritatea cazurilor de 
alergii alimentare își găsesc originea în 
produse alimentare care nu au fost 
preambalate. În consecință, acest tip de 
informații ar trebui întotdeauna furnizat 
consumatorilor.

Or. en

Justificare

Prepacked food or meals produced by small retail establishments or mass caterers are 
produced in a non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary 
frequently, maybe from day to day. It is therefore not possible to establish a precise nutrition 
declaration for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and 
expensive for these companies. It is therefore important that these types of food are exempted 
from the requirement for a nutrition declaration, either in general, or by giving Member 
States the right to lay down rules for these categories, as is already granted for non-
prepacked foods.
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Amendamentul 193
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Statele membre trebuie să aibă 
capacitatea, în funcție de condițiile locale 
și de împrejurările practice, de a stabili 
norme referitoare la furnizarea 
informațiilor pentru produsele alimentare 
care nu sunt preambalate. Deși în astfel de 
cazuri, cererea de alte informații din 
partea consumatorilor este limitată, 
menționarea alergenilor potențiali este 
considerată drept extrem de importantă. 
Dovezile arată că majoritatea cazurilor de 
alergii alimentare își găsesc originea în 
produse alimentare care nu au fost 
preambalate. În consecință, acest tip de 
informații ar trebui întotdeauna furnizat 
consumatorilor.

(41) Statele membre trebuie să aibă 
capacitatea, în funcție de condițiile locale 
și de împrejurările practice, de a stabili 
norme referitoare la furnizarea 
informațiilor pentru produsele alimentare 
care nu sunt preambalate.

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să aibă dreptul de a decide ce particularități sunt obligatorii cu 
privire la alimentele care nu sunt preambalate. Întrucât nu există nicio consecință pentru 
piața internă, regimul actual pentru produsele alimentare care nu sunt preambalate nu 
trebuie schimbat. 

Amendamentul 194
Avril Doyle

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Statele membre nu ar trebui să poată 
adopta alte dispoziții decât cele prevăzute 

(42) Statele membre nu ar trebui să poată 
adopta alte dispoziții decât cele prevăzute 
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de prezentul regulament în domeniul pe 
care îl armonizează, în cazul în care nu 
există indicații contrare specifice în 
prezentul regulament.

de prezentul regulament în domeniul pe 
care îl armonizează, în cazul în care nu 
există indicații contrare specifice în 
prezentul regulament. Cu toate acestea, 
având în vedere faptul că cerințele 
naționale de etichetare pot ridica 
obstacole în calea liberei circulații în 
cadrul pieței interne, statele membre ar 
trebui să argumenteze necesitatea unor 
astfel de măsuri și să stabilească măsurile 
pe care le vor lua pentru a garanta că 
modul în care vor fi aplicate cerințele va 
restricționa cât mai puțin posibil 
schimburile comerciale.

Or. en

Justificare

Unul dintre cele mai importante motive care stau la baza propunerii actuale este 
simplificarea normelor și garantarea funcționării pieței interne. Având în vedere că normele 
naționale implică costuri suplimentare pentru industrie și complică libera circulație a 
mărfurilor, este obligatorie furnizarea unor dovezi pentru a justifica introducerea lor, precum 
și pentru a demonstra compatibilitatea lor cu libera circulație a mărfurilor.

Amendamentul 195
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 45a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45a) Ar trebui să fie posibilă utilizarea 
formelor sau simbolurilor grafice pentru 
prezentarea informațiilor nutriționale în 
cadrul unui sistem național de reguli fără 
caracter obligatoriu, cu condiția ca 
acestea să nu inducă în eroare 
consumatorii și să existe dovezi că un 
consumator obișnuit este capabil să 
înțeleagă respectiva formă de prezentare.

Or. sv
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Justificare

Este important să li se ofere statelor membre oportunitatea de a continua să folosească 
informațiile despre produse (ex. simboluri asemenea celor din sistemul suedez de etichetare) 
care și-au demonstrat eficiența din punct de vedere al consumatorului.

Amendamentul 196
Renate Sommer

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Pentru a permite părților interesate,
în special întreprinderilor mici și mijlocii,
să furnizeze informații nutriționale 
privind produsele lor, aplicarea măsurilor 
care fac obligatorii aceste informații ar 
trebui să fie introduse treptat prin 
perioade lungi de tranziție, cu o perioadă 
de tranziție suplimentară prevăzută 
pentru microîntreprinderi.

(49) Pentru a evita suprasolicitarea în 
special a întreprinderilor mici și mijlocii
din sectorul alimentar artizanal și sectorul 
comerțului cu amănuntul de produse 
alimentare, care includ furnizorii de 
servicii de restaurație colectivă, și a 
întreprinderilor agricole care 
comercializează direct produse 
alimentare, produsele acestora ar trebui 
excluse de la cerințele de furnizare a 
informațiilor nutriționale.

Or. de

Justificare

Auch in Betrieben des Lebensmittel-Einzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe,  werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.
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Amendamentul 197
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Pentru a permite părților interesate, 
în special întreprinderilor mici și mijlocii,
să furnizeze informații nutriționale 
privind produsele lor, aplicarea măsurilor 
care fac obligatorii aceste informații ar 
trebui să fie introduse treptat prin 
perioade lungi de tranziție, cu o perioadă 
de tranziție suplimentară prevăzută 
pentru microîntreprinderi.

(49) Pentru a evita sarcinile administrative 
și birocrația excesivă în cazul
întreprinderilor mici și mijlocii, care 
includ toate unitățile de restaurație 
colectivă (ex. restaurante, cantine pentru 
personal, școli, grădinițe și spitale),
produsele acestora ar trebui excluse de la 
cerința de furnizare a unei declarații 
nutriționale.

Or. sv

Justificare

Nu este rezonabilă sarcina administrativă care poate rezulta dacă întreprinderile care, prin 
natura lor, ajung în contact direct cu consumatorul final nu sunt exceptate de la cerința de a 
furniza o declarație nutrițională. Deoarece valorile nutriționale aferente acestor activități
variază aproape întotdeauna de la o zi la alta, în funcție de materiile prime utilizate de 
întreprinzător, cerința nu este rezonabilă.

Amendamentul 198
Renate Sommer

Propunere de regulament
Considerentul 49a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49a) Bineînțeles, produsele alimentare 
artizanale și produsele proaspete 
preparate în unitățile de vânzare cu 
amănuntul direct la locul vânzării pot 
conține substanțe care determină reacții 
alergice sau intoleranțe la persoanele 
sensibile. Cum însă exact produsele care 
nu sunt preambalate sunt vândute în 
urma unui contact direct cu 
consumatorul, informațiile respective ar 
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trebui furnizate, de exemplu, în cadrul 
unui dialog în momentul vânzării, prin 
intermediul unei inscripții clar vizibile sau 
prin materiale informaționale expuse în 
spațiul de comercializare.

Or. de

Justificare

În cazul produselor care nu sunt preambalate, ar fi practic imposibil să se furnizeze 
informații cuprinzătoare despre alergeni pentru toate produsele, fapt care ar conduce în 
special în cazul întreprinderilor mici și mijlocii la dezavantaje competitive considerabile și 
costuri suplimentare. În plus, posibilitatea contaminării încrucișate nu poate fi exclusă în 
spații unde suprafața de procesare este limitată.

Amendamentul 199
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament definește într-o 
manieră generală principiile, cerințele și 
responsabilitățile care reglementează 
informațiile referitoare la produsele 
alimentare, și în special etichetarea 
produselor alimentare. Acesta prevede 
mijloacele pentru garantarea dreptului 
consumatorilor la informații și 
procedurile pentru furnizarea 
informațiilor referitoare la produsele 
alimentare, ținând seama de necesitatea 
de a prevedea o flexibilitate suficientă 
pentru a putea răspunde evoluțiilor 
viitoare și noilor cerințe privind 
informațiile.

eliminat

Or. de

Justificare

Articolul 1 alineatul (2) se referă la un obiectiv fără un conținut normativ clar. Din motive 
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juridice, acesta ar trebui eliminat din porțiunea normativă a regulamentului sau cel mult 
introdus printre considerente.

Amendamentul 200
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament se aplică tuturor 
etapelor lanțului alimentar, în cazul în care
activitățile întreprinderilor din sectorul 
alimentar privesc furnizarea de informații 
consumatorilor referitoare la produsele 
alimentare.

(3) Prezentul regulament se aplică tuturor 
etapelor lanțului alimentar, în cazul în care 
privesc furnizarea de informații 
consumatorilor referitoare la produsele 
alimentare.

Acesta se aplică tuturor produselor 
alimentare destinate consumatorului final, 
inclusiv produsele alimentare livrate de 
restaurațiile colective și cele destinate a fi 
furnizate acestora.

Acesta se aplică tuturor produselor 
alimentare preambalate destinate a fi 
oferite consumatorului final, inclusiv
produselor alimentare destinate a fi 
furnizate unităților de restaurație 
colectivă.

Acesta nu se aplică produselor alimentare 
care sunt ambalate direct în spațiul de 
comercializare înainte de a fi oferite 
consumatorului final.
Serviciile de restaurație colectivă oferite 
de companiile de transporturi intră sub 
incidența prezentului regulament doar 
dacă sunt furnizate pe rute situate între 
două puncte de pe teritoriul Comunității.

Or. de

Justificare

Straffung und sprachliche Verbesserung des Textes. Gerade im Lebensmittelhandel werden 
Produkte, die direkt am Verkaufsort zur unmittelbaren Abgabe hergestellt werden, mit einer 
Umhüllung versehen. So werden Produkte für die höhere Verbraucherfreundlichkeit 
(rascheres Einkaufen, bessere Handhabung) vorportioniert (Aufstriche) oder mit einer Folie 
umhüllt (Sandwiches). Derartige, kurz vor dem Verkauf umhüllte Produkte sollten 
grundsätzlich vom Geltungsberich der Verordnung ausgenommen werden, da sie keinesfalls 
mit industriell vorverpackten Produkten gleichgestellt werden können. Bei Verbindungen, die 
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in einem Land außerhhalb der EU beginnen oder enden, finden die Verkehrsunternehmen 
möglicherweise keine Lieferanten, die den Informationspflichten genügen. Würden 
Unternehmen, die diese Verbindungen anbieten unter die Verordnung fallen, könnte dies 
Wettbewerbsnachteile für in der EU ansässige Unternehmen mit sich bringen, da nur diese 
zur Einhaltung der Verordnung verpflichtet wären.

Amendamentul 201
Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament se aplică tuturor 
etapelor lanțului alimentar, în cazul în care 
activitățile întreprinderilor din sectorul 
alimentar privesc furnizarea de informații 
consumatorilor referitoare la produsele 
alimentare.

(3) Prezentul regulament se aplică tuturor 
etapelor lanțului alimentar, în cazul în care 
activitățile întreprinderilor din sectorul 
alimentar privesc furnizarea de informații 
consumatorilor referitoare la produsele 
alimentare.

Acesta se aplică tuturor produselor 
alimentare destinate consumatorului final, 
inclusiv produsele alimentare livrate de 
restaurațiile colective și cele destinate a fi 
furnizate acestora.

Acesta se aplică tuturor produselor 
alimentare destinate consumatorului final, 
inclusiv produsele alimentare livrate de 
restaurațiile colective și cele destinate a fi 
furnizate acestora.

Întreprinderile cu mai puțin de 10 
angajați și a căror cifră de afaceri anuală 
sau al căror total al bilanțului anual nu 
depășește 2 milioane EUR nu intră în 
sfera de aplicare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Micro, small and medium-sized enterprises are socially and economically important, since 
they represent 99 % of all enterprises in the EU and provide around 65 million jobs and 
contribute to entrepreneurship and innovation. However, they face particular difficulties 
which the EU and national legislation try to redress by granting various advantages to 
SMEs.  The smallest enterprises ('micro') should be excluded from this directive since they 
would face a disproportionate administrative burden.
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Enterprise category Headcou
nt

Turnov
er

or Balance sheet 
total

medium-sized < 250 ≤ € 50 million ≤ € 43 million

small < 50 ≤ € 10 million ≤ € 10 million

micro < 10 ≤ € 2 million ≤ € 2 million

Amendamentul 202
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament se aplică tuturor 
etapelor lanțului alimentar, în cazul în care 
activitățile întreprinderilor din sectorul 
alimentar privesc furnizarea de informații 
consumatorilor referitoare la produsele 
alimentare.

(3) Prezentul regulament se aplică tuturor 
etapelor lanțului alimentar, în cazul în care 
activitățile întreprinderilor din sectorul 
alimentar privesc furnizarea de informații 
consumatorilor finali referitoare la 
produsele alimentare.

Acesta se aplică tuturor produselor 
alimentare destinate consumatorului final, 
inclusiv produsele alimentare livrate de 
restaurațiile colective și cele destinate a fi 
furnizate acestora.

Acesta se aplică tuturor produselor 
alimentare destinate consumatorului final, 
inclusiv produsele alimentare livrate de 
restaurațiile colective și cele destinate a fi 
furnizate acestora.

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește să clarifice domeniul de aplicare al regulamentului și să excludă 
informațiile furnizate în cadrul relațiilor dintre întreprinderi, care nu prezintă interes pentru 
consumatorul final.
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Amendamentul 203
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament se aplică tuturor 
etapelor lanțului alimentar, în cazul în care 
activitățile întreprinderilor din sectorul 
alimentar privesc furnizarea de informații 
consumatorilor referitoare la produsele 
alimentare.

(3) Prezentul regulament se aplică tuturor 
etapelor lanțului alimentar, în cazul în care 
activitățile întreprinderilor din sectorul 
alimentar privesc furnizarea de informații 
consumatorilor finali referitoare la 
produsele alimentare.

Acesta se aplică tuturor produselor 
alimentare destinate consumatorului final, 
inclusiv produsele alimentare livrate de 
restaurațiile colective și cele destinate a fi 
furnizate acestora.

Acesta se aplică tuturor produselor 
alimentare destinate consumatorului final, 
inclusiv produsele alimentare livrate de 
restaurațiile colective și cele destinate a fi 
furnizate acestora.

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește să clarifice domeniul de aplicare al regulamentului și să excludă 
informațiile furnizate în cadrul relațiilor dintre întreprinderi, care nu prezintă interes pentru 
consumatorul final.

Amendamentul 204
Péter Olajos

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prezentul regulament se aplică fără a 
aduce atingere cerințelor de etichetare 
prevăzute în legislația comunitară specifică 
aplicabilă anumitor produse alimentare.

(4) Prezentul regulament se aplică fără a 
aduce atingere cerințelor de etichetare 
prevăzute în legislația comunitară specifică 
aplicabilă anumitor produse alimentare.

Până la data de..., Comisia va publica o 
listă exhaustivă și actualizată a cerințelor 
de etichetare prevăzute în legislația 
comunitară specifică aplicabilă 
produselor alimentare. În termen de 
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maximum [18 luni], Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport referitor la conformitatea 
respectivelor cerințe specifice cu prezentul 
regulament. În cazul în care este necesar, 
Comisia anexează la raportul respectiv o 
propunere corespunzătoare.

Or. en

Justificare

Simplificarea constituie unul dintre principalele obiective ale prezentei propuneri. 

Un număr excesiv de directive și regulamente europene specifice cuprind dispoziții privind 
etichetarea.

Este necesar ca toate aceste dispoziții să fie regrupate, să facă obiectul unor verificări 
privind respectarea principiilor generale și ca toți operatorii și actorii lanțului alimentar să 
poată accede cu ușurință la acest număr imens de cerințe, luându-se în considerare orice 
posibilă contradicție cu normele generale.

Amendamentul 205
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prezentul regulament se aplică fără a 
aduce atingere cerințelor de etichetare 
prevăzute în legislația comunitară specifică 
aplicabilă anumitor produse alimentare.

(4) Prezentul regulament se aplică fără a 
aduce atingere cerințelor de etichetare 
prevăzute în legislația comunitară specifică 
aplicabilă anumitor produse alimentare. 
Comisia publică până la [data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] o listă 
cu toate reglementările de etichetare 
cuprinse în dispozițiile juridice specifice 
ale Comunității privind anumite produse 
alimentare, urmând să pună la dispoziție 
această listă pe internet.

Or. de
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Justificare

Clarificare.

Amendamentul 206
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prezentul regulament se aplică fără a 
aduce atingere cerințelor de etichetare 
prevăzute în legislația comunitară 
specifică aplicabilă anumitor produse 
alimentare.

(4) Prezentul regulament nu se aplică în 
cazul activităților precum manipularea 
ocazională, servirea și vânzarea 
produselor alimentare de către persoane 
fizice în cadrul unor evenimente 
ocazionale precum strângerile de fonduri 
în scopuri caritabile sau târguri ale 
comunității locale și reuniuni.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează adaptarea legislației la dezideratul exprimat la considerentul (15) 
de neaplicare în cazul strângerilor de fonduri în scopuri caritabile și al evenimentelor care 
au loc o singură dată. 

Amendamentul 207
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 –litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „informații referitoare la produsele 
alimentare” reprezintă informațiile 
referitoare la un produs alimentar puse la 
dispoziția consumatorului final prin 
intermediul unei etichete, al altor 
documente însoțitoare sau prin orice alte 
mijloace, inclusiv instrumente ale 

(a) “food information’ means information 
concerning a food and made available to 
the final consumer by means of a label, or 
any other means of commercial 
communication including advertising and 
marketing, by a food business operator, 
directly connected with the promotion, 
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tehnologiei moderne sau comunicarea 
verbală. Această definiție nu cuprinde 
comunicările comerciale definite de 
Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă.

sale or supply of a product to consumers,
including modern technology. Această 
definiție nu cuprinde comunicările 
comerciale definite de Directiva 
2000/31/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 8 iunie 2000 privind 
anumite aspecte juridice ale serviciilor 
societății informaționale, în special ale 
comerțului electronic, pe piața internă.

Or. en

Justificare

Definiția propusă este prea amplă și ar cuprinde, de asemenea, comunicarea care nu 
urmărește scopuri comerciale. Formularea ar trebui aliniată cu articolul 3 alineatul (3) din 
Regulamentul 178/2002 și articolul 2 punctul (d) din Directiva 2005/29/CE privind practicile 
comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori pentru a 
garanta că sfera de aplicare a definiției se limitează la operatorii din sectorul alimentar și la 
comunicarea comercială destinată consumatorului final.

Amendamentul 208
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „legislația privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare” 
reprezintă dispozițiile comunitare care 
reglementează informațiile referitoare la 
produsele alimentare, în special 
etichetarea, inclusiv norme generale 
aplicabile tuturor sau anumitor tipuri de 
produse alimentare și normele care se 
aplică numai unor alimente specifice;

eliminat

Or. de

Justificare

Această dispoziție nu este necesară. Semnificația textului „legislația privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare” reiese din conținutul fiecărei dispoziții în parte.
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Articolul 2 alineatul (2) litera (b) ar trebui, de aceea, eliminat.

Amendamentul 209
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „informații obligatorii referitoare la 
produsele alimentare” sunt mențiunile pe 
care le impune legislația comunitară 
pentru a fi furnizate consumatorului 
final;

eliminat

Or. de

Justificare

Această dispoziție nu este necesară. Definiția doar indică faptul că o informație obligatorie 
este cea impusă de legislație (pleonasm). Articolul 2 alineatul (2) litera (c) ar trebui, de 
aceea, eliminat.

Amendamentul 210
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „produs alimentar preambalat” 
înseamnă orice unitate de vânzare destinată 
a fi prezentată ca atare consumatorului 
final și unităților de restaurație colectivă, 
constituită dintr-un produs alimentar și din 
ambalajul în care a fost introdus înainte de 
a fi oferit spre vânzare, pe care acest 
ambalaj îl acoperă în întregime sau parțial, 
dar în asemenea mod încât conținutul să nu 
poată fi modificat fără ca ambalajul să fie 
deschis sau să suporte o modificare;

(e) „produs alimentar preambalat” 
înseamnă orice unitate de vânzare destinată 
a fi prezentată ca atare consumatorului 
final și unităților de restaurație colectivă, 
constituită dintr-un produs alimentar și din 
ambalajul în care a fost introdus înainte de 
a fi oferit spre vânzare, pe care acest 
ambalaj îl acoperă în întregime sau parțial, 
dar în asemenea mod încât conținutul să nu 
poată fi modificat fără ca ambalajul să fie 
deschis sau să suporte o modificare, cu 
excepția produselor alimentare 
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preambalate de la punctul de vânzare, 
înainte de vânzările directe către 
consumator;

Or. fr

Justificare

Clarificarea era necesară din cauza introducerii noii definiții a „produselor alimentare care 
nu sunt preambalate”.

Amendamentul 211
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „produs alimentar preambalat” 
înseamnă orice unitate de vânzare destinată 
a fi prezentată ca atare consumatorului 
final și unităților de restaurație colectivă, 
constituită dintr-un produs alimentar și din 
ambalajul în care a fost introdus înainte de 
a fi oferit spre vânzare, pe care acest 
ambalaj îl acoperă în întregime sau parțial, 
dar în asemenea mod încât conținutul să nu 
poată fi modificat fără ca ambalajul să fie 
deschis sau să suporte o modificare;

(e) „produs alimentar preambalat” 
înseamnă orice unitate de vânzare destinată 
a fi prezentată ca atare consumatorului 
final și unităților de restaurație colectivă, 
constituită dintr-un produs alimentar și din 
ambalajul în care a fost introdus înainte de 
a fi oferit spre vânzare, pe care acest 
ambalaj îl acoperă în întregime sau parțial, 
dar în asemenea mod încât conținutul să nu 
poată fi modificat fără ca ambalajul să fie 
deschis sau să suporte o modificare; sunt 
excluse de aici produsele alimentare care 
nu sunt preambalate;

Or. de

Justificare

Clarificarea era necesară din cauza noii definiții a „produselor alimentare care nu sunt 
preambalate”.
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Amendamentul 212
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „produs alimentar preambalat” 
înseamnă orice unitate de vânzare destinată 
a fi prezentată ca atare consumatorului 
final și unităților de restaurație colectivă, 
constituită dintr-un produs alimentar și din 
ambalajul în care a fost introdus înainte de 
a fi oferit spre vânzare, pe care acest 
ambalaj îl acoperă în întregime sau parțial, 
dar în asemenea mod încât conținutul să nu 
poată fi modificat fără ca ambalajul să fie 
deschis sau să suporte o modificare;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

Adaptare lingvistică pentru a alinia terminologia cu cea utilizată până în prezent în 
[versiunea germană] a Directivei 2000/13/CE. Nu există motive pentru abateri de la 
terminologia consacrată.

Amendamentul 213
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „produs alimentar preambalat” 
înseamnă orice unitate de vânzare destinată 
a fi prezentată ca atare consumatorului 
final și unităților de restaurație colectivă, 
constituită dintr-un produs alimentar și din 
ambalajul în care a fost introdus înainte de 
a fi oferit spre vânzare, pe care acest 
ambalaj îl acoperă în întregime sau parțial, 
dar în asemenea mod încât conținutul să nu 
poată fi modificat fără ca ambalajul să fie 

(e) „produs alimentar preambalat” 
înseamnă orice unitate de vânzare destinată 
a fi prezentată ca atare consumatorului 
final și unităților de restaurație colectivă, 
constituită dintr-un produs alimentar și din 
ambalajul în care a fost introdus înainte de 
a fi oferit spre vânzare, pe care acest 
ambalaj îl acoperă în întregime sau parțial, 
dar în asemenea mod încât conținutul să nu 
poată fi modificat fără ca ambalajul să fie 
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deschis sau să suporte o modificare; deschis sau să suporte o modificare; sunt 
excluse de aici produsele alimentare care 
nu sunt preambalate;

Or. de

Justificare

Clarificarea era necesară din cauza noii definiții a „produselor alimentare care nu sunt 
preambalate”.

Amendamentul 214
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „produse alimentare care nu sunt 
preambalate” înseamnă produse
alimentare oferite consumatorului final în 
stare neambalată și care sunt ambalate 
doar în momentul în care sunt vândute 
consumatorului final, precum și produse 
alimentare și preparate proaspete care 
sunt preambalate în spațiul de 
comercializare pentru a fi vândute 
imediat;

Or. de

Justificare

În magazine, produsele alimentare sunt oferite spre vânzare și preambalate, de regulă în 
apropierea unor tejghele deservite de personal, astfel încât să se evite timpii de așteptare 
mari la aceste tejghele. La fel ca și în cazul produselor alimentare ambalate în conformitate 
cu dorințele individuale ale clienților, este practic imposibil să se ofere aceleași informații 
care sunt impuse în cazul produselor preambalate, din cauza diversității produselor care pot 
fi vândute și din cauza faptului că acestea sunt fabricate manual, iar gama de produse scoase 
la vânzare variază de la o zi la alta.
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Amendamentul 215
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „produse alimentare care nu sunt 
preambalate” înseamnă orice produse
alimentare oferite consumatorului final în 
stare neambalată sau care sunt ambalate 
la cererea consumatorului sau sunt 
preambalate în spațiul de comercializare 
pentru a fi vândute imediat;

Or. de

Justificare

În magazine, produsele alimentare sunt oferite spre vânzare și preambalate, de regulă în 
apropierea unor tejghele deservite de personal, astfel încât să se evite timpii de așteptare 
mari la aceste tejghele. La fel ca și în cazul produselor alimentare ambalate în conformitate 
cu dorințele individuale ale clienților, este practic imposibil să se ofere aceleași informații 
care sunt impuse în cazul produselor preambalate, din cauza diversității produselor care pot 
fi vândute și din cauza faptului că acestea sunt fabricate manual, iar gama de produse scoase 
la vânzare variază de la o zi la alta.

Amendamentul 216
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „produse alimentare care nu sunt 
preambalate” înseamnă orice produse 
alimentare oferite spre vânzare 
consumatorului neambalate, care sunt 
ambalate la cererea consumatorului sau 
sunt preambalate la punctul de vânzare în 
scopul vânzării directe; 

Or. fr
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Justificare

În multe magazine produsele alimentare sunt preambalate și vândute prin autoservire sau cu 
ajutorul personalului.
Aceste produse au aceleași caracteristici ca ale produselor alimentare care se vând fie 
neambalate, fie ambalate la cererea consumatorului. 
Varietatea acestor produse, pregătirea sau producerea acestora la scară mică în magazine sau 
în mici ateliere adiacente, varietatea ingredientelor și a rețetelor utilizate fac imposibilă 
existența unor dispoziții obligatorii.

Amendamentul 217
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „produse alimentare care nu sunt 
preambalate” înseamnă orice produse 
alimentare oferite consumatorului final în 
stare neambalată sau care sunt ambalate 
la cererea consumatorului sau sunt 
preambalate în spațiul de comercializare 
pentru a fi vândute imediat;

Or. de

Justificare

În magazine, produsele alimentare sunt oferite spre vânzare și preambalate, de regulă în 
apropierea unor tejghele deservite de personal, astfel încât să se evite timpii de așteptare 
mari la aceste tejghele. La fel ca și în cazul produselor alimentare ambalate în conformitate 
cu dorințele individuale ale clienților, este practic imposibil să se ofere aceleași informații 
care sunt impuse în cazul produselor preambalate, din cauza diversității produselor care pot 
fi vândute și din cauza faptului că acestea sunt fabricate manual, iar gama de produse scoase 
la vânzare variază de la o zi la alta.
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Amendamentul 218
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „ingredient” înseamnă orice substanță, 
inclusiv aditivii alimentari și enzimele 
alimentare, precum și orice constituent al 
unui ingredient compus, utilizată în 
fabricarea sau prepararea unui produs 
alimentar și prezentă încă în produsul finit, 
eventual sub o formă modificată;
reziduurile nu sunt considerate 
ingrediente;

(f) „ingredient” înseamnă orice substanță, 
inclusiv aditivii alimentari și enzimele 
alimentare, precum și orice ingredient al 
unui ingredient compus, utilizată în 
fabricarea sau prepararea unui produs 
alimentar și prezentă încă în produsul finit, 
eventual sub o formă modificată;

Or. de

Justificare

Amendamentul are ca scop clarificarea textului și alinierea terminologiei cu cea folosită deja.
Dacă nu se menționează constituenții, nu este necesară clarificarea faptului că reziduurile nu 
sunt ingrediente.

Amendamentul 219
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „ingredient” înseamnă orice substanță, 
inclusiv aditivii alimentari și enzimele 
alimentare, precum și orice constituent al 
unui ingredient compus, utilizată în 
fabricarea sau prepararea unui produs 
alimentar și prezentă încă în produsul finit, 
eventual sub o formă modificată; 
reziduurile nu sunt considerate ingrediente;

(f) „ingredient” înseamnă orice substanță, 
inclusiv aditivii alimentari și enzimele 
alimentare, precum și orice ingredient al 
unui ingredient compus, utilizată în 
fabricarea sau prepararea unui produs 
alimentar și prezentă încă în produsul finit, 
eventual sub o formă modificată; 
reziduurile nu sunt considerate ingrediente;

Or. en
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Justificare

Schimbarea definiției ingredientului ar avea efecte nedorite asupra legislației comunitare 
care face trimitere la definiția ingredientului (de exemplu, Regulamentul 1829/2003).

Amendamentul 220
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „ingredient” înseamnă orice substanță, 
inclusiv aditivii alimentari și enzimele 
alimentare, precum și orice constituent al 
unui ingredient compus, utilizată în 
fabricarea sau prepararea unui produs 
alimentar și prezentă încă în produsul finit, 
eventual sub o formă modificată; 
reziduurile nu sunt considerate 
ingrediente;

(f) „ingredient” înseamnă orice substanță, 
inclusiv aditivii alimentari și enzimele 
alimentare, precum și orice ingredient al 
unui ingredient compus, utilizată în 
fabricarea sau prepararea unui produs 
alimentar și prezentă încă în produsul finit, 
eventual sub o formă modificată;

Or. es

Justificare

Termenul de reziduuri ar trebui eliminat din această definiție pentru uniformitate cu 
Regulamentul nr. 178/2002, de stabilire a cerințelor generale în ceea ce privește legislația 
privind produsele alimentare. Definiția dată la articolul 2 din regulament stipulează că 
produsele alimentare nu includ reziduurile și agenții contaminanți. Această frază nu se aplică 
la varianta în limba română.

Amendamentul 221
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „loc de proveniență” înseamnă orice 
loc indicat ca fiind locul din care provine 
un produs alimentar, dar care nu este 

eliminat
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„țara de origine”, astfel cum este definită 
în conformitate cu articolele 23-26 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului;

Or. en

Justificare

Articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Directiva 2000/13/CE oferă o modalitate 
clară și practică de indicare a originii pe etichetă. Sectorul este familiarizat cu această 
dispoziție și cu aplicarea sa, care nu ridică nicio problemă. Nici la nivelul CODEX, 
diferențierea dintre țara de origine și locul de proveniență nu mai este menținută. Acestă 
abordare ar trebui păstrată în legislația UE, după cum prevede Directiva 2000/13/CE.

Amendamentul 222
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „loc de proveniență” înseamnă orice loc 
indicat ca fiind locul din care provine un 
produs alimentar, dar care nu este „țara de 
origine”, astfel cum este definită în 
conformitate cu articolele 23-26 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului;

(g) „loc de proveniență” înseamnă orice loc 
indicat ca fiind locul din care provine un 
produs alimentar, dar care nu este „țara de 
origine”; 

Or. en

Justificare

Definiția „țării de origine” trebuie adăugată pentru a o diferenția de definiția locului de 
proveniență.
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Amendamentul 223
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „țara de origine” înseamnă locul de 
origine al materiei prime principale 
utilizate pentru fabricarea produsului.

Or. en

Justificare

Definiția „țării de origine” trebuie adăugată pentru a o diferenția de definiția locului de 
proveniență.

Amendamentul 224
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „câmp vizual” înseamnă orice suprafață 
a unui ambalaj care poate fi citită din 
același unghi de vedere și care permite un 
acces rapid și simplu la informațiile de 
etichetare, astfel încât consumatorul să 
poată citi informațiile respective fără a fi 
nevoit să examineze ambalajul din mai 
multe părți;

(k) „câmp vizual” înseamnă orice suprafață 
a unui ambalaj care poate fi citită din 
același unghi de vedere și care permite un 
acces rapid și simplu la informațiile de 
etichetare, astfel încât consumatorul să 
poată citi informațiile respective;

Or. de

Justificare

Parțial adaptare lingvistică pentru a alinia terminologia cu cea utilizată până în prezent în 
[versiunea germană] a Directivei 2000/13/CE. Este contrar situației juridice actuale să se 
excludă necesitatea de a examina ambalajul din mai multe părți, acest lucru eliminând 
eventual posibilitatea de a include informații pe alte părți ale ambalajului, motiv pentru care 
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acest text ar trebui eliminat complet.

Amendamentul 225
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „denumire legală” înseamnă 
denumirea unui produs alimentar 
prevăzută în dispozițiile comunitare care i 
se aplică sau, în absența unor astfel de 
dispoziții, denumirea prevăzută în actele 
cu putere de lege și actele administrative 
aplicabile în statele membre în care 
produsul alimentar este vândut 
consumatorului final sau unităților de 
restaurație colectivă;

eliminat

Or. de

Justificare

Semnificația definiției de la articolul 2 alineatul (2) litera (l) este neclară. Expresia germană 
„rechtmäßige Bezeichnung“ („denumire legală”) se referă la acea denumire care nu încalcă 
vreo lege. De aceea, ar fi mai bine să se folosească în continuare termenul de denumire 
prevăzută în dispoziții. Acesta trebuie totuși definit (pleonasm). Se propune o definire a 
noțiunilor în legătură cu articolul 18.

Amendamentul 226
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) „denumire curentă” înseamnă o 
denumire care este acceptată drept 
denumire a produsului alimentar de către 
consumatorii din statul membru în care 

(m) „denumire consacrată” înseamnă o 
denumire care este acceptată drept 
denumire a produsului alimentar de către 
consumatorii din statul membru în care 



AM\765208RO.doc 65/119 PE416.699v01-00

RO

este vândut, fără a fi nevoie de explicații 
suplimentare;

este vândut, fără a fi nevoie de explicații 
suplimentare;

Or. de

Justificare

Terminologia utilizată în Directiva 2000/13/CE ar trebui menținută [a se vedea articolul 5 
litera (a)].

Amendamentul 227
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) „ingredient(e) primar(e)” înseamnă 
ingredientele principale și/sau 
caracteristice ale unui produs alimentar;

eliminat

Or. en

Justificare

Deoarece ne opunem încercării Comisiei de a adopta noi dispoziții referitoare la indicarea 
originii, definițiile ingredientului primar, indgredientului principal și ingredientului 
caracteristic, care nu erau până în prezent folosite în contextul legislației privind produsele 
alimentare, nu sunt necesare. Întrucât am pledat, în mod constant, în favoarea simplificării, 
ne opunem creării unor termeni și concepte mereu noi, care nu par să ofere niciun avantaj.

Aceste criterii nu sunt practice. Aceste criterii nu sunt practice și nu respectă în mod clar 
definițiile QUID.  O proporție de 50% nu are aceeași semnificație practică pentru toate 
produsele alimentare.
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Amendamentul 228
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) „ingredient(e) primar(e)” înseamnă 
ingredientele principale și/sau 
caracteristice ale unui produs alimentar;

eliminat

Or. de

Justificare

Această definiție nu este necesară, deoarece termenul nu este folosit în restul textului. În 
consecință, ar trebui eliminată.

Amendamentul 229
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) „ingredient(e) principal(e)” înseamnă 
ingredientul unui produs alimentar care 
reprezintă peste 50% din respectivul 
produs;

eliminat

Or. en

Justificare

Deoarece ne opunem încercării Comisiei de a adopta noi dispoziții referitoare la indicarea 
originii, definițiile ingredientului primar, ingredientului principal și ingredientului 
caracteristic, care nu erau până în prezent folosite în contextul legislației privind produsele 
alimentare, nu sunt necesare. Întrucât am pledat, în mod constant, în favoarea simplificării, 
ne opunem creării unor termeni și concepte mereu noi, care nu par să ofere niciun avantaj.

Aceste criterii nu sunt practice. Nu respectă în mod clar definițiile QUID.  O proporție de 
50% nu are aceeași semnificație practică pentru toate produsele alimentare.
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Amendamentul 230
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) „ingredient(e) principal(e)” înseamnă 
ingredientul unui produs alimentar care 
reprezintă peste 50% din respectivul 
produs; 

eliminat

Or. de

Justificare

Această definiție nu este necesară, deoarece termenul nu este folosit în restul textului. În 
consecință, ar trebui eliminată.

Amendamentul 231
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) „ingredient(e) caracteristic(e) 
înseamnă orice ingredient al unui produs 
alimentar pe care consumatorul îl 
asociază de obicei cu denumirea 
produsului și pentru care, în majoritatea 
cazurilor, este necesară o mențiune 
cantitativă;

eliminat

Or. en

Justificare

Deoarece ne opunem încercării Comisiei de a adopta noi dispoziții referitoare la indicarea 
originii, definițiile ingredientului primar, ingredientului principal și ingredientului 
caracteristic, care nu erau până în prezent folosite în contextul legislației privind produsele 
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alimentare, nu sunt necesare. Întrucât am pledat, în mod constant, în favoarea simplificării, 
ne opunem creării unor termeni și concepte mereu noi, care nu par să ofere niciun avantaj.

Aceste criterii nu sunt practice. Nu respectă în mod clar definițiile QUID.  O proporție de 
50% nu are aceeași semnificație practică pentru toate produsele alimentare.

Amendamentul 232
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) „ingredient(e) caracteristic(e) 
înseamnă orice ingredient al unui produs 
alimentar pe care consumatorul îl 
asociază de obicei cu denumirea 
produsului și pentru care, în majoritatea 
cazurilor, este necesară o mențiune 
cantitativă;

eliminat

Or. de

Justificare

Această definiție nu este necesară, deoarece termenul nu este folosit în restul textului. În 
consecință, ar trebui eliminată.

Amendamentul 233
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera s

Textul propus de Comisie Amendamentul

(s) „termen de valabilitate” înseamnă data 
până la care produsul alimentar își 
păstrează proprietățile specifice atunci 
când este păstrat în mod corespunzător;

(s) „termen de valabilitate” înseamnă data 
până la care produsul alimentar își 
păstrează proprietățile specifice atunci 
când este păstrat în mod corespunzător și 
după care produsul nu poate fi scos la 
vânzare;
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Or. es

Justificare

Definiția trebuie clarificată, incluzând referirea la posibilitatea de a scoate produsul la 
vânzare. 

Amendamentul 234
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera sa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(sa) „data de fabricație” înseamnă data la 
care produsele au fost fabricate și 
eventual ambalate și congelate;

Or. de

Justificare

Definiția este necesară din cauza articolului 25.

Amendamentul 235
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera t

Textul propus de Comisie Amendamentul

(t) „cele mai bune practici” înseamnă 
standarde, regimuri, inițiative sau orice 
alte activități aprobate de autoritățile 
competente care, de-a lungul experienței 
și ca urmare a cercetărilor efectuate, s-au 
dovedit a fi cele mai eficiente pentru 
majoritatea consumatorilor și sunt 
considerate ca fiind modele de urmat.

eliminat

Or. de
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Justificare

Text eliminat pentru a asigura consecvența cu eliminarea capitolelor 6 și 7.

Amendamentul 236
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ta (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ta) „formele sau simbolurile grafice” 
înseamnă exprimarea sau reprezentarea 
vizuală clară a conținutului nutrițional 
general sau specific al unui produs sub 
forma numerelor, a tabelelor sau a 
codificării în funcție de culoare.

Or. en

Amendamentul 237
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ta (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ta) „data de fabricație” înseamnă data la 
care alimentul este transformat în 
produsul descris. 

Or. en

Justificare

Pentru a îmbunătăți informarea consumatorilor, trebuie să existe o definiție a datei de 
fabricație. Definiția sugerată este identică cu definiția din Codex (CODEX STAN 1-1985).
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Amendamentul 238
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Chris Davies, Guido Sacconi, Alessandro 
Foglietta

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ta (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ta) „procesarea” reprezintă procesul prin 
intermediul căruia  materia primă 
agricolă este transformată într-un produs 
finit.

Or. en

Amendamentul 239
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ta (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ta) „piață locală sau piață agricolă” 
înseamnă piață unde agricultorii, 
cultivatorii sau producătorii locali vând 
fie produsele proprii, fie produsele locale 
direct publicului. 

Or. en

Justificare

Acest amendament oferă posibilitatea de a beneficia de flexibilitate la punerea în aplicare a 
normelor privind etichetarea produselor alimentare pe piețele locale și agricole.
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Amendamentul 240
Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ta (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ta) „câmpul vizual principal” înseamnă 
„partea din față a ambalajului”.

Or. en

Justificare

Clarificarea „câmpului vizual principal”.

Amendamentul 241
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În sensul prezentului regulament, țara 
de origine a unui produs alimentar se referă 
la originea unui produs alimentar, astfel 
cum este stabilită în conformitate cu 
articolele 23-26 din Regulamentul (CEE) 
nr. 2913/92 al Consiliului.

(3) În sensul prezentului regulament, țara 
de origine a unui produs alimentar se referă 
la originea unui produs alimentar, astfel 
cum este stabilită în conformitate cu 
articolele 23-26 din Regulamentul (CEE) 
nr. 2913/92 al Consiliului.

În cazul cărnii și al produselor ce conțin 
carne, produsul alimentar sau 
ingredientul în cauză se definesc ca 
originare din țara în care s-a născut 
animalul, unde a fost crescut în cea mai 
mare parte a vieții și apoi sacrifcat. În 
cazul în care cele trei locuri diferă acestea 
trebuie mențioante când se face referire la 
„țara de origine”. 

Or. en
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Justificare

În cazul cărnii nu este adecvată numai indicarea locului de origine, întrucât acesta poate fi 
diferit în cazul nașterii, al locului unde a fost crescut sau sacrificat animalul. Conform 
studiilor locul în care animalele s-au născut, au fost crescute și apoi sacrificate sunt foarte 
importante pentru consumatori.

Amendamentul 242
Dorette Corbey

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Furnizarea informațiilor referitoare la 
produsele alimentare urmărește asigurarea 
unui nivel sporit de protecție a sănătății și 
intereselor consumatorilor, oferind 
consumatorilor finali o bază pentru a face o 
alegere în cunoștință de cauză și a utiliza în 
mod sigur produsele alimentare, ținând 
seama în special de considerații de ordin 
sanitar, economic, ecologic, social și etic.

(1) Furnizarea informațiilor referitoare la 
produsele alimentare urmărește asigurarea 
unui nivel sporit de protecție a sănătății și 
intereselor consumatorilor, oferind 
consumatorilor finali o bază pentru a face o 
alegere în cunoștință de cauză și a utiliza în 
mod sigur produsele alimentare, ținând 
seama în special de considerații de ordin 
sanitar, economic, ecologic, social, etic și 
al sănătății animalelor.

Or. en

Amendamentul 243
Mojca Drčar Murko

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Furnizarea informațiilor referitoare la 
produsele alimentare urmărește asigurarea 
unui nivel sporit de protecție a sănătății și 
intereselor consumatorilor, oferind 
consumatorilor finali o bază pentru a face o 
alegere în cunoștință de cauză și a utiliza în 
mod sigur produsele alimentare, ținând 
seama în special de considerații de ordin 

(1) Furnizarea informațiilor referitoare la 
produsele alimentare urmărește asigurarea 
unui nivel sporit de protecție a sănătății și 
intereselor consumatorilor, oferind 
consumatorilor finali o bază pentru a face o 
alegere în cunoștință de cauză și a utiliza în 
mod sigur produsele alimentare.
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sanitar, economic, ecologic, social și etic.

Or. en

Justificare

Comisia viza consolidarea cerințelor de etichetare obligatorii în ceea ce privește elemente 
fundamentale, necesare pentru ca alegerea consumatorului să se facă în deplină cunoștință 
de cauză, siguranța în utilizarea și manipularea produsului. Considerentele de ordin 
economic, ecologic, social și etic nu sunt definite suficient de clar în acest articol pentru a 
duce la îndeplinirea scopului.

Amendamentul 244
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Legislația privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare își 
propune să creeze un spațiu comunitar în 
care produsele alimentare produse și 
comercializate legal să circule liber, ținând 
seama, după caz, de necesitatea de a 
apăra interesele legitime ale 
producătorilor și de a promova fabricarea 
de produse de calitate.

(2) Legislația privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare își 
propune să creeze un spațiu comunitar în 
care produsele alimentare produse și 
comercializate legal să circule liber.

Or. de

Justificare

Partea a doua a tezei constituie o dispoziție fără conținut normativ. Din motive juridice, 
aceasta ar trebui eliminată din porțiunea normativă a regulamentului sau cel mult introdusă 
printre considerente. Este neclar când și cum trebuie promovate sau luate în considerare 
interesele producătorilor sau calitatea produselor respective.
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Amendamentul 245
Péter Olajos

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când legislația privind 
informațiile referitoare la produsele 
alimentare stabilește noi cerințe, trebuie să 
se aibă în vedere necesitatea unei perioade 
tranzitorii după intrarea în vigoare a noilor 
cerințe, în timpul căreia produsele 
alimentare ale căror etichetare nu respectă 
noile cerințe să poată fi introduse pe piață, 
iar stocurile de astfel de produse introduse 
pe piață înainte de expirarea perioadei 
tranzitorii să continue să fie vândute până 
la epuizarea lor.

Atunci când legislația privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare 
stabilește noi cerințe, trebuie să se aibă în 
vedere necesitatea unei perioade tranzitorii 
după intrarea în vigoare a noilor cerințe, în 
timpul căreia produsele alimentare ale 
căror etichetare nu respectă noile cerințe să 
poată fi introduse pe piață, iar stocurile de 
astfel de produse introduse pe piață înainte 
de expirarea perioadei tranzitorii să 
continue să fie vândute până la epuizarea 
lor.

Noua etichetare a produselor alimentare 
se implementează pe baza respectării 
uniforme a datelor stabilite de Comisie 
după consultarea statelor membre și a 
părților interesate.

Or. en

Justificare

Este necesară respectarea unui orar general în vederea actualizării normelor generale sau 
specifice privind etichetarea produselor alimentare. Operatorii din sectorul alimentar trebuie 
să fie pregătiți pentru revizuirea periodică a ambalajelor și a etichetelor, indiferent de 
temeiul juridic al acestora. În ciuda perioadei de tranziție, punerea în aplicare neuniformă a 
noilor norme au un impact important asupra costurilor noului format al etichetelor, al 
comenzilor sau al administrării stocurilor de ambalaje.
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Amendamentul 246
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când legislația privind 
informațiile referitoare la produsele 
alimentare stabilește noi cerințe, trebuie să 
se aibă în vedere necesitatea unei 
perioade tranzitorii după intrarea în 
vigoare a noilor cerințe, în timpul căreia 
produsele alimentare ale căror etichetare nu 
respectă noile cerințe să poată fi introduse 
pe piață, iar stocurile de astfel de produse 
introduse pe piață înainte de expirarea 
perioadei tranzitorii să continue să fie 
vândute până la epuizarea lor.

(3) Atunci când legislația privind 
informațiile referitoare la produsele 
alimentare stabilește noi cerințe, cu 
excepția cazului în care aceste cerințe se 
referă la protecția sănătății umane, se 
acordă o perioadă tranzitorie după intrarea 
în vigoare a noilor cerințe, în timpul căreia
produsele alimentare ale căror etichetare nu 
respectă noile cerințe să poată fi introduse 
pe piață, iar stocurile de astfel de produse 
introduse pe piață înainte de expirarea 
perioadei tranzitorii să continue să fie 
vândute până la epuizarea lor.

Or. en

Justificare

Pentru a facilita buna funcționare a pieței interne, precum și pentru a reduce la minim 
deșeurile de ambalaje, este normal să fie prevăzută o perioadă tranzitorie de introducere a 
noilor cerințe de etichetare, cu excepția cazului în care aceasta este legată de un risc imediat 
pentru sănătatea publică, caz în care o astfel de perioadă e posibil să nu fie adecvată.

Amendamentul 247
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când legislația privind 
informațiile referitoare la produsele 
alimentare stabilește noi cerințe, trebuie să 
se aibă în vedere necesitatea unei perioade 
tranzitorii după intrarea în vigoare a noilor 
cerințe, în timpul căreia produsele 
alimentare ale căror etichetare nu respectă 

(3) Atunci când legislația privind 
informațiile referitoare la produsele 
alimentare stabilește noi cerințe, se fixează
perioade tranzitorii adecvate de cel puțin 
trei ani, după intrarea în vigoare a noilor 
cerințe, în timpul căreia produsele 
alimentare ale căror etichetare nu respectă 
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noile cerințe să poată fi introduse pe piață,
iar stocurile de astfel de produse introduse 
pe piață înainte de expirarea perioadei 
tranzitorii să continue să fie vândute până 
la epuizarea lor.

noile cerințe să poată fi introduse pe piață. 
În același timp ar trebui să se țină seama 
că stocurile de astfel de produse introduse 
pe piață înainte de expirarea perioadei 
tranzitorii pot fi vândute în continuare
până la epuizarea lor, dar nu mai mult de 
trei ani de la intrarea în vigoare a noilor 
dispoziții. Același lucru este valabil și 
pentru stocurile de etichete deținute de 
operatorii din sectorul alimentar înaintea 
intrării în vigoare a noilor dispoziții.

Or. de

Justificare

În vederea garantării în practică a unor perioade tranzitorii realizabile, în special pentru 
IMM-uri, ar trebui prevăzute perioade tranzitorii adecvate (de cel puțin 3 ani). La stabilirea 
perioadelor tranzitorii, este important să se evite costurile de investiție substanțiale asociate 
cu imprimarea și dezvoltarea materialelor de ambalare, precum și distrugerea costisitoare a 
stocurilor de etichete.

Amendamentul 248
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Informațiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare impuse de legislația 
privind informațiile referitoare la 
produsele alimentare se referă la 
informații care se încadrează, în special, 
în următoarele categorii:

eliminat

(a) informații privind identitatea și 
compoziția, proprietăți sau alte 
caracteristici ale produsului alimentar;
(b) informații privind protecția sănătății 
consumatorului și utilizarea sigură a unui 
aliment. În mod special, acestea se referă 
la informații privind:
(i) însușirile legate de compoziție, care pot 
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dăuna sănătății anumitor grupuri de 
consumatori;
(ii) termenul de valabilitate, condițiile de 
păstrare și de siguranță a utilizării;
(iii) efectele asupra sănătății, inclusiv 
riscurile și consecințele legate de 
consumul dăunător și periculos al unui 
aliment;
(c) informații privind caracteristicile 
nutriționale care să permită 
consumatorilor, inclusiv celor care 
urmează un regim alimentar special, să 
aleagă în cunoștință de cauză.
(2) Atunci când se ia în considerare 
necesitatea de informații obligatorii 
referitoare la produsele alimentare, se 
ține seama de faptul că majoritatea 
consumatorilor consideră deosebit de 
necesare anumite informații pe care le 
prețuiesc în mod special sau de orice 
avantaje general recunoscute pentru 
consumator, care să-i permită acestuia să 
facă o alegere în cunoștință de cauză.

Or. de

Justificare

Principiile care reglementează informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare nu 
se adresează destinatarilor legislației, ci legiuitorilor. De aceea, semnificația textului este 
neclară. Dispozițiile ar trebui, prin urmare, eliminate, sau cel mult preluate printre 
considerente.

Amendamentul 249
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) efectele asupra sănătății, inclusiv 
riscurile și consecințele legate de 
consumul dăunător și periculos al unui 

eliminat
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aliment;

Or. en

Justificare

Articolul 14 din Regulamentul 178/2002 prevede că produsele alimentare trebuie să fie sigure 
pentru consum. Rolul etichetării este acela de a oferi informații referitoare la produsele 
alimentare, nu la comportamentul consumatorului.

Amendamentul 250
Antonio De Blasio

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) efectele asupra sănătății, inclusiv 
riscurile și consecințele legate de consumul 
dăunător și periculos al unui aliment;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. hu

Justificare

Întrucât scopul direct al propunerii Comisiei nu este de a proteja sănătatea consumatorilor 
prin intermediul unor avertismente, cred că este important să se sublinieze faptul că este 
esențial să li se asigure consumatorilor posibilitatea efectuării unei alegeri sănătoase.

Amendamentul 251
Antonio De Blasio

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informații privind caracteristicile 
nutriționale care să permită consumatorilor, 
inclusiv celor care urmează un regim 
alimentar special, să aleagă în cunoștință 
de cauză.

(c) informații privind caracteristicile 
nutriționale care să permită consumatorilor, 
inclusiv celor care urmează un regim 
alimentar special, să aleagă în suficientă
cunoștință de cauză.
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Or. hu

Justificare

Enumerarea caracteristicilor nutriționale în sine nu este suficientă pentru a-i permite 
consumatorului obișnuit să ia decizii experte în privința produselor alimentare.

Amendamentul 252
Dorette Corbey

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – literele ca – cb – cc (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) informațiile ce au ca scop explicațiile 
de pe produsele la care face referire 
articolul 22 alineatul (2a), pentru a ajuta 
consumatorii să ia decizii în cunoștință de 
cauză;
(cb) informații privind originea 
produselor alimentare;
(cc) informații privind fabricarea și 
procesarea produselor alimentare sau a 
produselor.

Or. en

Amendamentul 253
Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Noile norme privind etichetarea 
produselor alimentare sunt implementate 
pe baza respectării uniforme a datelor 
cuprinse într-un ciclu de doi ani, care 
permite o adaptare organizată la noile 
norme privind etichetarea, cu excepția 
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cazurilor cerințelor privind informațiile 
cu posibile implicații în ceea ce privește 
siguranța.

Or. en

Justificare

Această adăugire vizează să ofere certitudine juridică operatorilor din domeniul alimentar și 
să dea posibilitatea adaptării organizate la noile norme privind etichetarea. Pentru a reduce 
la minim impactul economic, în special asupra IMM-urilor, al schimbărilor în materie de 
etichetare în industria alimentară, dar și pentru a le crește eficiența, noile norme privind 
etichetarea se pun în aplicare pe baza respectării uniforme a datelor. Cazurile de urgență cu 
implicații în ceea ce privește siguranța trebuie să fie scutite de acest principiu. 

Amendamentul 254
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește caracteristicile 
produsului alimentar și, în special, în ceea 
ce privește natura, identitatea, proprietățile, 
compoziția, cantitatea, valabilitatea, țara 
de origine sau locul de proveniență, modul 
de fabricare sau de obținere a acestuia;

(a) în ceea ce privește caracteristicile 
produsului alimentar și, în special, în ceea 
ce privește natura, identitatea, proprietățile, 
compoziția, cantitatea, valabilitatea, 
originea sau proveniența, modul de 
fabricare sau de obținere a acestuia;

Or. en

Justificare

Articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Directiva 2000/13/CE oferă o modalitate 
clară și practică de indicare a originii pe etichetă. Sectorul este familiarizat cu această 
dispoziție și cu aplicarea sa, care nu ridică nicio problemă. Nici la nivelul CODEX, 
diferențierea dintre țara de origine și locul de proveniență nu mai este menținută. Acestă 
abordare ar trebui păstrată în legislația UE, după cum prevede Directiva 2000/13/CE.
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Amendamentul 255
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) prin indicarea explicită a reducerii 
semnificative a conținutului de zahăr 
și/sau grăsimi, dacă aceasta nu este 
însoțită și de o reducere corespunzătoare 
a valorii energetice (kilojouli sau 
kilocalorii), cu excepția situației în care 
reducerea conținutului de zahăr sau 
grăsimi are ca urmare un efect mai bun al 
produsului asupra sănătății;

Or. de

Justificare

Der durchschnittliche Verbraucher geht davon aus, dass ein Lebensmittel, das auf der 
Schauseite einer Verpackung mit einer deutlichen Zucker- oder Fettreduktion beworben wird, 
auch einen dementsprechen reduzierten Energiegehalt hat. Dieses ist aber oft nicht der Fall, 
weil Zucker oder Fett durch andere Inhaltsstoffe ersetzt wurden. Insofern handelt es sich bei 
derartigen Produktaufschriften um eine Irreführung des Verbrauchers.
Der Ersatz von gesättigten Fettsäuren, z. B. durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sollte 
jedoch erlaubt werden, weil dieser Ersatz förderlich für die Gesundheit ist, auch wenn der 
Energiegehalt derselbe bleibt.

Amendamentul 256
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) prin imagini simbolistice care induc 
în eroare consumatorul cu privire la 
adevărata natură sau origine a produselor 
alimentare;
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Or. en

Justificare

Imaginile și simbolurile nu se utilizează pentru a induce în eroare în mod deliberat 
consumatorii cu privire la adevăarata origine a unui produs.

Amendamentul 257
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) prin expunerea de poze care 
sugerează că produsul alimentar conține 
anumite ingrediente pe care de fapt nu le 
conține;

Or. en

Justificare

De exemplu, pe ambalajul unui iaurt de vanilie în care aroma de vanilie este artificială nu ar 
trebui să existe poza vaniliei.

Amendamentul 258
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) sugerând că aroma produsului 
alimentar provine din ingrediente 
naturale, când provine în principal din 
arome artificiale; 

Or. en
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Justificare

De exemplu, dacă un produs este „cu vanilie”, atunci la originea gustului trebuie să se afle 
vanilia naturală.

Amendamentul 259
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 7 - alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia la care se face referire la 
articolul 49 articolul (1), poate întocmi o 
listă neexhaustivă a descrierilor și 
termenilor a căror utilizare, în sensul 
alineatului (1), este interzisă sau 
restrânsă .în toate situațiile. 

Or. en

Justificare

Amendamentul propus urmărește să mențină dispoziția existentă în legislația UE din 
domeniul alimentar (Directiva 2000/13), care impune statelor membre să acționeze în mod 
colectiv în cazul în care trebuie introduse limitări cu privire la utilizarea descrierilor și 
termenilor etichetelor speciale. În absența unei astfel de dispoziții, țările ar putea legifera în 
mod individual și definițiile ar putea fi diferite între statele membre și, în felul acesta, s-ar 
crea bariere comerciale în cadrul pieței interne.

Amendamentul 260
Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 7 - alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La cel mult trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
datele disponibile referitoare la 
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proprietățile apelor naturale minerale în 
materie de prevenire, tratare și vindecare 
a bolilor umane.

Or. en

Justificare

În măsura cunoștințelor noastre nu există date convingătoare care să demonstreze că apa 
minerală naturală are proprietăți de prevenire, tratare sau vindecare a bolilor umane. 
Comisia Europeană ar trebui să investigheze dacă există dovezi suficiente care să justifice 
aceste date în ceea ce privește apa minerală naturală.

Amendamentul 261
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 7 - alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La cel mult trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
proprietățile caracteristice apelor naturale 
minerale în materie de prevenire, tratare 
și vindecare a bolilor umane,

Or. fr

Justificare

Din câte se știe, nu există dovezi cu privire la aceasta; prin urmare, Comisia trebuie să 
furnizeze date doveditoare cu privire la aceste proprietăți pentru a justifica aceste solicitări 
în materie de sănătate.
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Amendamentul 262
Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere alineatelor (3) 
și (4), operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, asigură și verifică respectarea 
cerințelor legislației privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare 
relevante pentru activitățile lor.

(1) Sub rezerva unor dispoziții mai 
specifice ale alineatului (3), operatorii din 
sectorul alimentar, în cadrul 
întreprinderilor pe care le gestionează, 
asigură și verifică dacă informațiile 
referitoare la produsele alimentare sunt 
conforme cu cerințele legislației în 
domeniu relevante pentru activitățile lor și 
în special existența și acuratețea acestor 
informații la introducerea pe piață pentru 
prima oară a unui produs alimentar.

(2) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, nu modifică informațiile care 
însoțesc un produs alimentar dacă o astfel 
de modificare ar induce în eroare 
consumatorul final sau ar reduce în orice 
alt mod nivelul de protecție a 
consumatorului, în special în ceea ce 
privește aspectele de sănătate.

(2) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, nu modifică informațiile care
însoțesc un produs alimentar dacă o astfel 
de modificare ar induce în eroare 
consumatorul final sau ar reduce în orice 
alt mod nivelul de protecție a 
consumatorului, în special în ceea ce 
privește aspectele de sănătate.

(3) Operatorii din sectorul alimentar care 
introduc pe piață pentru prima oară un 
produs alimentar destinat a fi oferit 
consumatorului final sau unei unități de 
restaurație colectivă asigură existența și 
acuratețea informațiilor referitoare la 
produsul alimentar, în conformitate cu 
legislația aplicabilă privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare.
(4) Operatorii din sectorul alimentar 
responsabili pentru activități de vânzare cu 
amănuntul sau de distribuție care nu 
afectează informațiile referitoare la 
produsele alimentare au grijă să asigure, 
în limita activităților lor respective,
prezența cerințelor aplicabile privind 
informațiile referitoare la produsele 
alimentare, în special refuzând furnizarea 
de produse alimentare despre care știu 

(3) Fără a aduce atingere articolului 19 
din Regulamentul (CE) nr. 178/2002,
operatorii din sectorul alimentar 
responsabili pentru activități de vânzare cu 
amănuntul sau de distribuție care nu 
afectează informațiile referitoare la 
produsele alimentare acționează prompt în 
momentul în care au fost notificați sau 
când, în cadrul activităților lor, iau 
cunoștință de absența sau inacuratețea 
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sau suspectează, pe baza informațiilor pe 
care le dețin în calitate de profesioniști, că 
nu respectă cerințele respective.

informațiilor a căror specificare pe
etichetă este obligatorie, în conformitate 
cu dispozițiile de la articolul 9 alineatul 
(1).

(5) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, asigură transmiterea 
informațiilor privind produsele alimentare 
care nu sunt preambalate operatorului care 
recepționează alimentele respective pentru 
a permite, după caz, furnizarea către 
consumatorul final a informațiilor 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare menționate la articolul 9 
alineatul (1) literele (a)-(c).

(4) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, asigură transmiterea 
informațiilor privind produsele alimentare 
care nu sunt preambalate operatorului care 
recepționează alimentele respective pentru 
a permite, după caz, furnizarea către 
consumatorul final a informațiilor 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare menționate la articolul 9 
alineatul (1) literele (a)-(c) și (f).

(6) În următoarele cazuri, operatorii din 
sectorul alimentar, în cadrul 
întreprinderilor pe care le gestionează, 
asigură menționarea informațiilor 
obligatorii prevăzute la articolul 9 pe 
ambalajul extern în care produsul alimentar 
este prezentat spre comercializare sau pe 
documentele comerciale referitoare la 
produsele alimentare, în cazul în care se 
poate garanta că documentele respective 
însoțesc produsul alimentar la care se 
referă sau au fost trimise înaintea livrării 
sau concomitent cu aceasta:

(5) În următoarele cazuri, operatorii din 
sectorul alimentar, în cadrul 
întreprinderilor pe care le gestionează, 
asigură menționarea informațiilor 
obligatorii prevăzute la articolul 9 pe 
ambalajul extern în care produsul alimentar 
este prezentat spre comercializare sau pe 
documentele comerciale referitoare la 
produsele alimentare, în cazul în care se 
poate garanta că documentele respective 
însoțesc produsul alimentar la care se 
referă sau au fost trimise înaintea livrării 
sau concomitent cu aceasta:

(a) în cazul în care produsul alimentar 
preambalat destinat consumatorului final, 
dar comercializat într-o etapă anterioară 
vânzării către acesta și atunci când această 
etapă nu implică vânzarea către o unitate 
de restaurație colectivă;

(a) în cazul în care produsul alimentar 
preambalat destinat consumatorului final, 
dar comercializat într-o etapă anterioară 
vânzării către acesta și atunci când această 
etapă nu implică vânzarea către o unitate 
de restaurație colectivă;

(b) în cazul în care produsul alimentar 
preambalat este destinat unităților de 
restaurație colectivă pentru a fi preparat, 
prelucrat, împărțit sau decupat.

(b) în cazul în care produsul alimentar 
preambalat este destinat unităților de 
restaurație colectivă pentru a fi preparat, 
prelucrat, împărțit sau decupat.

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (1), operatorii din sectorul 
alimentar asigură că mențiunile prevăzute 
la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (f) și
(h) figurează, de asemenea, pe ambalajul 
extern în care produsul alimentar este 
prezentat spre comercializare.

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (1), operatorii din sectorul 
alimentar asigură că mențiunile prevăzute 
la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (f) și
(h) figurează, de asemenea, pe ambalajul 
extern în care produsul alimentar este 
prezentat spre comercializare.
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Or. en

Justificare

a) Compliance of the text with the wording of Regulation 178/2002

b) The responsibility of the operators has been laid down in a clear and unambiguous way.
The wording proposed by the Commission leaves room for interpretation.  In order to provide 
legal coherence and logic, paragraph 3 should be incorporated into paragraph 1.
Furthermore there is a clear need to specify that the "first placing on the market" concerns 
the "Community" market, according to the Internal Market principle. Finally, distributors 
who simply market products without affecting food information should be exempted from the 
general principle laid down in paragraph 1. Nevertheless they should not be discharged from 
the obligations relative to safety issues (Art. 19 of Regulation 178/2002).

This amendment proposal is fully in line with the existing EU legislation and notably with 
Article 17 of Regulation 178/2002 and Decision 768/2008 (even if the latter does not concern 
the foodstuffs).

Amendamentul 263
Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, nu modifică informațiile care 
însoțesc un produs alimentar dacă o astfel 
de modificare ar induce în eroare 
consumatorul final sau ar reduce în orice 
alt mod nivelul de protecție a 
consumatorului, în special în ceea ce 
privește aspectele de sănătate.

(2) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, nu modifică informațiile care 
însoțesc un produs alimentar dacă o astfel 
de modificare ar induce în eroare 
consumatorul final sau ar reduce în orice 
alt mod nivelul de protecție a 
consumatorului, în special în ceea ce 
privește aspectele de sănătate și 
posibilitățile acestuia de a face alegeri în 
cunoștință de cauză.

Or. en

Justificare

Textul adăugat clarifică cerința impusă operatorului din sectorul alimentar.
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Amendamentul 264
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, nu modifică informațiile care 
însoțesc un produs alimentar dacă o astfel 
de modificare ar induce în eroare 
consumatorul final sau ar reduce în orice 
alt mod nivelul de protecție a 
consumatorului, în special în ceea ce 
privește aspectele de sănătate.

(2) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, nu modifică informațiile care 
însoțesc un produs alimentar dacă o astfel 
de modificare ar induce în eroare 
consumatorul final sau ar reduce în orice 
alt mod nivelul de protecție a 
consumatorului, în special în ceea ce 
privește aspectele de sănătate, precum și 
capacitatea acestuia de a face o alegere 
informată.

Or. fr

Justificare

Textul adăugat clarifică obligațiile în materie de protecție și informare a consumatorului.

Amendamentul 265
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, nu modifică informațiile care 
însoțesc un produs alimentar dacă o astfel 
de modificare ar induce în eroare 
consumatorul final sau ar reduce în orice 
alt mod nivelul de protecție a 
consumatorului, în special în ceea ce 
privește aspectele de sănătate.

(2) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, nu modifică informațiile care 
însoțesc un produs alimentar dacă o astfel 
de modificare ar induce în eroare 
consumatorul final sau ar reduce în orice 
alt mod nivelul de protecție a 
consumatorului, în special în ceea ce 
privește aspectele de sănătate și 
posibilitățile acestuia de a face alegeri în 
cunoștință de cauză.
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Justificare

Textul adăugat clarifică cerința impusă operatorului din sectorul alimentar.

Amendamentul 266
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, nu modifică informațiile care 
însoțesc un produs alimentar dacă o astfel 
de modificare ar induce în eroare 
consumatorul final sau ar reduce în orice 
alt mod nivelul de protecție a 
consumatorului, în special în ceea ce 
privește aspectele de sănătate.

(2) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, nu modifică informațiile care 
însoțesc un produs alimentar dacă o astfel 
de modificare ar induce în eroare 
consumatorul final sau ar reduce în orice 
alt mod nivelul de protecție a 
consumatorului, în special în ceea ce 
privește aspectele de sănătate și 
posibilitățile acestuia de a face alegeri în 
cunoștință de cauză.

Or. en

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 267
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorii din sectorul alimentar care 
introduc pe piață pentru prima oară un 
produs alimentar destinat a fi oferit 
consumatorului final sau unei unități de 

(3) Operatorii din sectorul alimentar care 
introduc pe piață un produs alimentar 
destinat a fi oferit consumatorului final sau 
unei unități de restaurație colectivă asigură 
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restaurație colectivă asigură existența și 
acuratețea informațiilor referitoare la 
produsul alimentar, în conformitate cu 
legislația aplicabilă privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare.

existența și acuratețea informațiilor 
referitoare la produsul alimentar, în 
conformitate cu legislația aplicabilă privind 
informațiile referitoare la produsele 
alimentare. 

Or. es

Justificare

Scopul amendamentului este să se asigure că operatorii din sectorul alimentar nu sunt scutiți 
de responsabilitate.

Amendamentul 268
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorii din sectorul alimentar 
responsabili pentru activități de vânzare cu 
amănuntul sau de distribuție care nu 
afectează informațiile referitoare la 
produsele alimentare au grijă să asigure, 
în limita activităților lor respective, 
prezența cerințelor aplicabile privind 
informațiile referitoare la produsele 
alimentare, în special refuzând furnizarea 
de produse alimentare despre care știu 
sau suspectează, pe baza informațiilor pe 
care le dețin în calitate de profesioniști, că 
nu respectă cerințele respective.

(4) În cazul în care operatorii din sectorul 
alimentar responsabili pentru activități de 
vânzare cu amănuntul sau de distribuție 
care nu afectează informațiile referitoare la 
produsele alimentare află, în limita bunei 
diligențe, că un produs alimentar nu 
corespunde cerințelor din prezentul 
regulament, aceștia acționează imediat și 
în măsura necesară.

Or. de
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Amendamentul 269
Kathy Sinnott

Propunere de regulament
Articolul 8 - alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Operatorii din sectorul alimentar 
responsabili pentru activități de vânzare 
cu amănuntul sau de distribuție care nu 
afectează informațiile referitoare la 
produsele alimentare nu modifică 
informațiile despre produs care se găsesc 
pe ambalajul sau eticheta produsului 
alimentar.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează protejarea consumatorilor.

Amendamentul 270
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, asigură transmiterea 
informațiilor privind produsele alimentare 
care nu sunt preambalate operatorului care 
recepționează alimentele respective pentru 
a permite, după caz, furnizarea către 
consumatorul final a informațiilor 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare menționate la articolul 9 
alineatul (1) literele (a)-(c).

(5) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, asigură transmiterea 
informațiilor privind produsele alimentare 
care nu sunt preambalate operatorului care 
recepționează alimentele respective pentru 
a permite, după caz, furnizarea către 
consumatorul final a informațiilor 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare menționate la articolul 9 
alineatul (1).

Or. en
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Justificare

Indicarea tuturor informațiilor menționate la articolul 9 alineatul (1) este esențială pentru a 
le permite operatorilor care primesc produsele alimentare să manipuleze acestea corect (de 
ex. depozitare etc.) și să transmită informațiile mai departe către consumatori. De asemenea, 
această dispoziție este indispensabilă pentru respectarea cerințelor de trasabilitate.

Amendamentul 271
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, asigură transmiterea 
informațiilor privind produsele alimentare 
care nu sunt preambalate operatorului care 
recepționează alimentele respective pentru 
a permite, după caz, furnizarea către 
consumatorul final a informațiilor 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare menționate la articolul 9 
alineatul (1) literele (a)-(c).

(5) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, asigură transmiterea 
informațiilor privind produsele alimentare 
care nu sunt preambalate operatorului care 
recepționează alimentele respective pentru 
a permite, după caz, furnizarea către 
consumatorul final a informațiilor 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare menționate la articolul 9 
alineatul (1) literele (a)-(d), (f) și (i).

Or. en

Justificare

Informațiile prevăzute la literele (d) și (i) sunt necesare pentru a-i permite operatorului care 
furnizează produse alimentare consumatorului final să îi ofere acestuia informațiile 
obligatorii referitoare la produsele alimentare, stabilite la articolul 9 alineatul (1).

Amendamentul 272
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii din sectorul alimentar, în (5) Operatorii din sectorul alimentar, în 
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cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, asigură transmiterea 
informațiilor privind produsele alimentare 
care nu sunt preambalate operatorului care 
recepționează alimentele respective pentru 
a permite, după caz, furnizarea către 
consumatorul final a informațiilor 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare menționate la articolul 9 
alineatul (1) literele (a)-(c).

cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, asigură transmiterea 
informațiilor privind produsele alimentare 
care nu sunt preambalate operatorului care 
recepționează alimentele respective pentru 
a permite, după caz, furnizarea către 
consumatorul final a informațiilor 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare menționate la articolul 9 
alineatul (1) literele (a)-(d), (f) și (g).

Or. en

Amendamentul 273
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, asigură transmiterea 
informațiilor privind produsele alimentare 
care nu sunt preambalate operatorului care 
recepționează alimentele respective pentru 
a permite, după caz, furnizarea către 
consumatorul final a informațiilor 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare menționate la articolul 9 
alineatul (1) literele (a)-(c).

(5) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, asigură transmiterea 
informațiilor privind produsele alimentare 
care nu sunt preambalate operatorului care 
recepționează alimentele respective pentru 
a permite, după caz, furnizarea către 
consumatorul final a informațiilor 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare menționate la articolul 9 
alineatul (1) literele (a)-(d), (f) și (i).

Or. fr

Justificare

Acest amendament crește numărul cerințelor privind informațiile referitoare la produsele 
alimentare.
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Amendamentul 274
Kathy Sinnott

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, asigură transmiterea 
informațiilor privind produsele alimentare 
care nu sunt preambalate operatorului care 
recepționează alimentele respective pentru 
a permite, după caz, furnizarea către 
consumatorul final a informațiilor 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare menționate la articolul 9 
alineatul (1) literele (a)-(c).

(5) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, asigură transmiterea 
informațiilor privind produsele alimentare 
care nu sunt preambalate operatorului care 
recepționează alimentele respective pentru 
a permite, după caz, furnizarea către 
consumatorul final a informațiilor 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare menționate la articolul 9 
alineatul (1) literele (a)-(d), (f) și (i).

Or. en

Justificare

Aliniază articolul 8 la modificările propuse pentru articolul 9.

Amendamentul 275
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, asigură transmiterea 
informațiilor privind produsele alimentare 
care nu sunt preambalate operatorului care 
recepționează alimentele respective pentru 
a permite, după caz, furnizarea către 
consumatorul final a informațiilor 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare menționate la articolul 9 
alineatul (1) literele (a)-(c).

(5) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, asigură transmiterea 
informațiilor privind produsele alimentare 
care nu sunt preambalate operatorului care 
recepționează alimentele respective pentru 
a permite, după caz, furnizarea către 
consumatorul final a informațiilor 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare menționate la articolul 9 
alineatul (1) literele (a)-(c), (f) și (i).
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Amendamentul 276
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (1), operatorii din sectorul 
alimentar asigură că mențiunile prevăzute 
la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (f) și
(h) figurează, de asemenea, pe ambalajul 
extern în care produsul alimentar este 
prezentat spre comercializare.

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (1), operatorii din sectorul 
alimentar asigură că mențiunile prevăzute 
la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (f), 
(g) și (h) figurează, de asemenea, pe 
ambalajul extern în care produsul alimentar 
este prezentat spre comercializare.

Or. en

Justificare

Este necesar să se indice condițiile de depozitare speciale, precum temperatura sau 
umiditatea, pentru a se respecta data de valabilitate minimă sau data limită de consum. 
Aceste informații ar trebui să figureze pe ambalajul exterior.

Amendamentul 277
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 8 - alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Operatorii din domeniul cateringului 
și orice persoană care lucrează cu 
produse alimentare informează 
consumatorii despre cazurile în care 
produsul destinat consumului este un 
OMG și/sau conține derivate și substanțe 
care pot fi clasificate ca OMG în sensul 
Regulamentului (CE) nr. 1830/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 septembrie 2003 privind 
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trasabilitatea și etichetarea organismelor 
modificate genetic și trasabilitatea 
produselor destinate alimentației umane 
sau animale, produse din organisme 
modificate genetic, și de modificare a 
Directivei 2001/18/CE1.
JO L 268, 18.10.2003, p. 23.

Or. it

Justificare

Pentru a oferi mai multă protecție consumatorilor și pentru a garanta dreptul consumatorilor 
la informare astfel încât aceștia să poată lua decizii în cunoștință de cauză în materie de 
produsele alimentare pe care le consumă.

Amendamentul 278
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Operatorii din sectorul cateringului 
au obligația de a informa consumatorii 
despre cazurile în care produsul destinat 
consumului sau o parte din acesta a fost 
produs pe baza ingredientelor înghețate 
sau congelate.

Or. it

Justificare

Pentru a oferi mai multă protecție consumatorilor și pentru a garanta dreptul consumatorilor 
la informare astfel încât aceștia să poată lua decizii în cunoștință de cauză în materie de 
produsele alimentare pe care le consumă.
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Amendamentul 279
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) Începând cu 1 ianuarie 2010 
dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 
1760/2000 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 17 iulie 2000 de 
stabilire a unui sistem de identificare și 
înregistrare a bovinelor și privind 
etichetarea cărnii de vită și mânzat și a 
produselor din carne de vită și mânzat și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
820/971 al Consiliului se aplică în cazul 
cărnii și al produselor pe bază de carne.
1 JO L 204, 11.8.2000, p. 1.

Or. it

Justificare

Pentru a oferi consumatorilor informații complete, fără a se limita la anumite tipuri de carne.

Amendamentul 280
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolele 10-34 și 
sub rezerva excepțiilor prevăzute în 
prezentul capitol, este obligatorie 
menționarea următoarelor informații.

(1) În conformitate cu articolele 10-34 și 
sub rezerva excepțiilor prevăzute în 
prezentul capitol, este obligatorie 
menționarea următoarelor informații.

(a) denumirea produsului alimentar; (a) denumirea comercială;
(b) lista ingredientelor; (b) lista ingredientelor;

(c) orice ingredient menționat în anexa II 
care provoacă alergii sau intoleranță și 
orice substanță derivată din acesta;

(c) orice ingredient menționat în anexa II 
care provoacă alergii sau intoleranță și 
orice substanță derivată din acesta;
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(d) cantitatea de anumite ingrediente sau 
categorii de ingrediente;

(d) cantitatea de anumite ingrediente sau 
categorii de ingrediente;

(e) cantitatea netă de produs alimentar; (e) cantitatea netă de produs alimentar;
(f) termenul de valabilitate sau data 
expirării;

(f) termenul de valabilitate sau, în cazul 
produselor alimentare care sunt perisabile 
din punct de vedere microbiologic, data 
expirării;

(g) condițiile speciale de păstrare și de 
utilizare;

(g) condițiile speciale de păstrare și de 
utilizare;

(h) numele sau denumirea comercială și 
sediul producătorului sau ambalatorului 
sau a unui vânzător stabilit în Comunitate;

(h) numele sau denumirea comercială și 
sediul producătorului sau ambalatorului 
sau a unui vânzător stabilit în Comunitate;

(i) mențiuni privind țara de origine sau 
locul de proveniență, în cazul în care lipsa 
acestor informații ar putea induce 
consumatorul în eroare în ceea ce privește 
adevărata țară de origine sau loc de 
proveniență a produsului alimentar, în 
special dacă informațiile care însoțesc 
produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 
altă țară de origine sau loc de 
proveniență; în astfel de cazuri mențiunea 
se face în conformitate cu normele 
prevăzute la articolul 35 alineatele (3), (4) 
și (5);

(i) țara de origine sau locul de proveniență, 
în cazul în care lipsa acestor informații ar 
putea induce consumatorul în eroare în 
ceea ce privește adevărata origine a 
produsului alimentar;

(j) instrucțiuni de utilizare, în cazul în care 
omiterea lor nu ar permite o utilizare 
corectă a produsului alimentar;

(j) instrucțiuni de utilizare, în cazul în care 
omiterea lor nu ar permite o utilizare 
corectă a produsului alimentar;

(k) pentru băuturile care conțin mai mult de 
1,2 % de alcool în volum, mențiunea
titrului alcoolic volumic real;

(k) pentru băuturile care conțin mai mult de 
1,2 % de alcool în volum, mențiunea
titrului alcoolic volumic real.

(l) o declarație nutrițională.

Or. de
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Amendamentul 281
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) data de fabricație;

Or. en

Justificare

Pentru ca regulamentul să-și atingă scopul, care constă în a le oferi consumatorilor 
informații adecvate cu privire la produsele alimentare consumate, permițându-le să aleagă în 
deplină cunoștință de cauză, informarea consumatorilor în legătură cu data de fabricație este 
indispensabilă.

Amendamentul 282
Niels Busk

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) în cazul produselor alimentare de 
origine animală, data de fabricație;

Or. en

Justificare

Pentru ca regulamentul să-și atingă scopul, care constă în a le oferi consumatorilor 
informații adecvate cu privire la produsele alimentare consumate, permițându-le să aleagă în 
deplină cunoștință de cauză, informarea consumatorilor în legătură cu data de fabricație este 
indispensabilă.
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Amendamentul 283
Amalia Sartori, John Bowis, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) numele sau denumirea comercială și 
sediul producătorului sau ambalatorului
sau a unui vânzător stabilit în Comunitate;

(h) numele sau denumirea comercială sau 
o marcă înregistrată și sediul 
producătorului, ambalatorului și, în cazul 
produselor provenite din țări terțe, a unui 
vânzător stabilit în Comunitate;

Or. en

Justificare

În cazul etichetelor private, utilizarea unei mărci înregistrate a producătorului de produse 
alimentare ar minimiza orice probleme legate de concurență și reputație, deoarece le-ar oferi 
producătorilor posibilitatea de a utiliza mărci comerciale specifice pentru etichetele private. 
În realitate numeroase companii utilizează mărci diferite pe piețe diferite. În orice caz, o 
asemenea marcă comercială s-ar afla în proprietatea exclusivă a producătorului, care va 
avea posibilitatea să investească în promovarea mărcii și să asigure o bază mai solidă 
parteneriatelor comerciale cu comercianții cu amănuntul.

Amendamentul 284
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mențiuni privind țara de origine sau 
locul de proveniență, în cazul în care lipsa 
acestor informații ar putea induce 
consumatorul în eroare în ceea ce privește 
adevărata țară de origine sau loc de 
proveniență a produsului alimentar, în 
special dacă informațiile care însoțesc 
produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 
altă țară de origine sau loc de proveniență; 
în astfel de cazuri mențiunea se face în 
conformitate cu normele prevăzute la 

(i) țara de origine sau locul de 
proveniență al produselor alimentare care 
conțin un singur ingredient, respectiv al 
ingredientului principal și al 
ingredientelor caracteristice în cazul 
produselor alimentare cu mai multe 
ingrediente; mențiuni privind țara de 
origine sau locul de proveniență, în cazul 
în care lipsa acestor informații ar putea 
induce consumatorul în eroare în ceea ce 
privește adevărata țară de origine sau loc 
de proveniență a produsului alimentar, în 
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articolul 35 alineatele (3), (4) și (5); special dacă informațiile care însoțesc 
produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 
altă țară de origine sau loc de proveniență; 
în astfel de cazuri mențiunea se face în 
conformitate cu normele prevăzute la 
articolul 35 alineatele (3), (4) și (5);

Or. en

Justificare

Țara de origine/locul de proveniență este o informație foarte utilă pentru majoritatea 
consumatorilor. Prin urmare, menționarea acestei informații ar trebui să fie obligatorie în 
cazul produselor alimentare cu un singur ingredient, dar și în cazul ingredientului principal 
sau al ingredientelor caracteristice ale produselor alimentare cu mai multe ingrediente.

Amendamentul 285
Glenis Willmott, Dorette Corbey

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mențiuni privind țara de origine sau 
locul de proveniență, în cazul în care lipsa 
acestor informații ar putea induce 
consumatorul în eroare în ceea ce privește 
adevărata țară de origine sau loc de 
proveniență a produsului alimentar, în 
special dacă informațiile care însoțesc 
produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 
altă țară de origine sau loc de 
proveniență; în astfel de cazuri mențiunea 
se face în conformitate cu normele 
prevăzute la articolul 35 alineatele (3), (4) 
și (5);

(i) țara de origine sau locul (locurile) de 
proveniență al(e) produselor alimentare 
care conțin un singur ingredient, 
respectiv țara de origine a primelor două 
ingrediente principale în cazul produselor 
alimentare cu mai multe ingrediente;
mențiunea se face în conformitate cu 
normele prevăzute la articolul 14a;

Or. en

Justificare

Este în interesul consumatorilor să fie informați cu privire la locul de origine al produsului, 
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în special dacă aceștia vor să reducă distanțele de transport ale produselor alimentare.

Amendamentul 286
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, John Bowis, Guido Sacconi, Chris Davies, 
Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mențiuni privind țara de origine
sau locul de proveniență, în cazul în care 
lipsa acestor informații ar putea induce 
consumatorul în eroare în ceea ce privește 
adevărata țară de origine sau loc de 
proveniență a produsului alimentar, în 
special dacă informațiile care însoțesc 
produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 
altă țară de origine sau loc de 
proveniență; în astfel de cazuri mențiunea 
se face în conformitate cu normele 
prevăzute la articolul 35 alineatele (3), (4) 
și (5);

(i) țara de origine a produselor agricole 
neprelucrate și, în cazul produselor 
prelucrate, zona de cultivare sau creștere 
a principalei materii prime agricole 
utilizate în procesul de prelucrare;
mențiunea se face în conformitate cu 
normele prevăzute la articolul 35 alineatele
(3), (4) și (5);

Or. en

Justificare

Din motive de transparență, consumatorii ar trebui să știe din ce țară provine un produs 
alimentar. Cunoașterea locului de proveniență a ingredientului principal utilizat într-un 
produs alimentar prelucrat reprezintă un element esențial care îi permite consumatorului să 
facă o alegere în cunoștință de cauză.

Amendamentul 287
Antonio De Blasio

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mențiuni privind țara de origine sau (i) țara de origine sau locul de proveniență;
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locul de proveniență, în cazul în care lipsa 
acestor informații ar putea induce 
consumatorul în eroare în ceea ce privește 
adevărata țară de origine sau loc de 
proveniență a produsului alimentar, în 
special dacă informațiile care însoțesc 
produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 
altă țară de origine sau loc de 
proveniență; în astfel de cazuri mențiunea 
se face în conformitate cu normele 
prevăzute la articolul 35 alineatele (3), (4) 
și (5);

Or. hu

Justificare

Țara de origine sau locul de proveniență al unui produs trebuie indicat întotdeauna, deoarece 
numărul tot mai mare de scandaluri legate de produsele alimentare care au avut loc recent 
au făcut ca această informație să devină un criteriu important pentru consumatori. Prin 
urmare, este esențial ca indicarea pe ambalaj a originii sau provenienței produselor să fie 
obligatorie, nu doar voluntară. Aceste informații ar putea promova măsurile de încurajare a 
achiziționării produselor locale (în acest caz europene), măsuri care s-au dovedit a fi un 
succes pe alte continente sau în unele țări europene.

Amendamentul 288
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mențiuni privind țara de origine sau 
locul de proveniență, în cazul în care lipsa 
acestor informații ar putea induce 
consumatorul în eroare în ceea ce privește 
adevărata țară de origine sau loc de 
proveniență a produsului alimentar, în 
special dacă informațiile care însoțesc 
produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 
altă țară de origine sau loc de 
proveniență; în astfel de cazuri mențiunea 

(i) locul de origine sau de proveniență, în 
conformitate cu normele prevăzute la 
articolul 35 alineatele (3), (4) și (5);
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se face în conformitate cu normele 
prevăzute la articolul 35 alineatele (3), (4) 
și (5);

Or. de

Justificare

Locul de origine ar trebui să fie indicat întotdeauna.

Amendamentul 289
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mențiuni privind țara de origine sau
locul de proveniență, în cazul în care lipsa 
acestor informații ar putea induce 
consumatorul în eroare în ceea ce privește 
adevărata țară de origine sau loc de
proveniență a produsului alimentar, în 
special dacă informațiile care însoțesc 
produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 
altă țară de origine sau loc de 
proveniență; în astfel de cazuri mențiunea 
se face în conformitate cu normele 
prevăzute la articolul 35 alineatele (3), (4) 
și (5);

(i) locul de origine sau de proveniență, în 
cazul în care lipsa acestor informații ar 
putea induce consumatorul în eroare în 
mod considerabil în ceea ce privește 
adevărata origine sau proveniență a 
produsului alimentar;

Or. de

Justificare

Clarificare.
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Amendamentul 290
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mențiuni privind țara de origine sau 
locul de proveniență, în cazul în care lipsa 
acestor informații ar putea induce 
consumatorul în eroare în ceea ce privește 
adevărata țară de origine sau loc de
proveniență a produsului alimentar, în 
special dacă informațiile care însoțesc 
produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 
altă țară de origine sau loc de 
proveniență; în astfel de cazuri mențiunea 
se face în conformitate cu normele 
prevăzute la articolul 35 alineatele (3), (4) 
și (5);

(i) mențiuni privind țara de origine, în 
cazul în care lipsa acestor informații ar 
putea induce consumatorul în eroare în 
ceea ce privește adevărata origine sau 
proveniență a produsului alimentar;

Or. en

Justificare

Este important pentru consumatori să știe de unde provine produsul. În unele cazuri, însă, s-
ar putea să nu fie întotdeauna posibil să se menționeze o țară de origine. Normele existente 
privind specificarea locului de origine pe etichetă prevăd indicarea provenienței în mod 
voluntar, cu excepția situației în care omiterea acestor informații ar induce în eroare în mod 
serios consumatorul cu privire la adevărata origine a produsului alimentar. Această 
dispoziție ar trebui menținută, fără a fi reînnoită, astfel cum se întâmplă la articolul 35 din 
prezentul regulament. Prin urmare, orice trimitere la acest articol ar trebui eliminată. 

Amendamentul 291
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mențiuni privind țara de origine sau 
locul de proveniență, în cazul în care lipsa 
acestor informații ar putea induce 

(i) mențiuni privind țara de origine sau 
locul de proveniență, în cazul în care lipsa 
acestor informații ar putea induce 
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consumatorul în eroare în ceea ce privește 
adevărata țară de origine sau loc de 
proveniență a produsului alimentar, în 
special dacă informațiile care însoțesc 
produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 
altă țară de origine sau loc de proveniență; 
în astfel de cazuri mențiunea se face în 
conformitate cu normele prevăzute la 
articolul 35 alineatele (3), (4) și (5);

consumatorul în eroare în ceea ce privește 
adevărata țară de origine sau loc de 
proveniență a produsului alimentar, în 
special dacă informațiile care însoțesc 
produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 
altă țară de origine sau loc de proveniență; 
țara de origine sau locul de proveniență al 
produselor alimentare care conțin un 
singur ingredient, respectiv al 
ingredientului principal;

Or. en

Justificare

Tot mai mulți consumatori doresc să știe de unde provine un produs, astfel că specificarea 
țării de origine sau a locului de proveniență ar trebui prevăzută pentru toate produsele cu un 
singur ingredient, inclusiv de exemplu pentru carnea de miel, porc, capră, pasăre, produse 
lactate și fructe cu coaja lemnoasă. Specificarea țării de origine sau a locului de proveniență 
ar trebui prevăzută pentru toate formele unui produs alimentar, indiferent dacă acesta este 
proaspăt, congelat, în conservă sau prelucrat minim în orice alt mod.

Amendamentul 292
Kathy Sinnott

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mențiuni privind țara de origine sau 
locul de proveniență, în cazul în care lipsa 
acestor informații ar putea induce 
consumatorul în eroare în ceea ce privește 
adevărata țară de origine sau loc de 
proveniență a produsului alimentar, în 
special dacă informațiile care însoțesc 
produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 
altă țară de origine sau loc de proveniență;
în astfel de cazuri mențiunea se face în 
conformitate cu normele prevăzute la 
articolul 35 alineatele (3), (4) și (5);

(i) mențiuni privind țara de origine sau 
locul de proveniență, în cazul în care lipsa 
acestor informații ar putea induce 
consumatorul în eroare în ceea ce privește 
adevărata țară de origine sau loc de 
proveniență a produsului alimentar, în 
special dacă informațiile care însoțesc 
produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 
altă țară de origine sau loc de proveniență;
țara de origine sau locul de proveniență al 
produselor alimentare care conțin un 
singur ingredient, respectiv al 
ingredientului principal și al 
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ingredientelor caracteristice în cazul 
produselor alimentare cu mai multe 
ingrediente;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 293
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) o declarație nutrițională. eliminat

Or. de

Justificare

Există obiecții în privința unei cerințe generale de a furniza o declarație nutrițională.

Amendamentul 294
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) o declarație nutrițională. (l) o etichetă nutrițională.

Or. es
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Justificare

În anexa I la propunere se folosește sintagma “etichetă nutrițională” este sinonimă cu 
“declarație nutrițională”. Obiectivul principal este o mai mare claritate.

Amendamentul 295
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

la. lotul căruia îi aparține produsul

Or. es

Justificare

Caracteristicile obligatorii ar trebui să includă o precizare care să ofere posibilitatea 
identificării lotului din care face parte un produs, întrucât acest lucru este esențial pentru 
trasabilitatea produsului și oferă consumatorilor posibilitatea de a identifica dacă un produs 
cumpărat este afectat de urgențe privind produsele alimentare.

Amendamentul 296
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) măsura în care operatorul din 
sectorul alimentar, al cărui nume este 
indicat pe etichetă, garantează că în 
lanțul alimentar nu s-a recurs la 
următoarele practici (indicarea se face în 
%):

(1) munca copiilor, astfel cum este 
definită la articolul 2 din Convenția OIM 
nr. 138;
(2) munca forțată, astfel cum este definită 
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la articolul 2 din Convenția OIM nr. 29;
(3) discriminare, astfel cum este definită 
la articolul 1 din Convenția OIM nr. 111;
(4) violarea libertății de asociere, astfel 
cum este definită la articolul 2 din 
Convenția OIM nr. 87;

Or. en

Justificare

Mulți consumatori doresc să știe dacă produsele alimentare pe care le cumpără au fost 
fabricate utilizând practici precum munca copiilor, munca forțată, discriminare sau violarea 
libertății de asociere. Prin urmare, producătorii ar trebui obligați să indice pe etichetă 
măsura în care pot garanta faptul că nu s-a recurs la asemenea practici. În cazul în care 
acest lucru nu poate fi garantat, procentajul ar fi 0.

Amendamentul 297
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mențiunile prevăzute la alineatul (1) 
sunt exprimate prin cuvinte și cifre, cu 
excepția cazurilor în care consumatorii 
sunt informați, în ceea ce privește una sau 
mai multe mențiuni, despre alte forme de 
exprimare stabilite de măsurile de 
aplicare adoptate de Comisie. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament 
prin completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la
articolul 49 alineatul (3).

(2) Mențiunile prevăzute la alineatul (1) 
sunt exprimate prin cuvinte și cifre. 

Or. fr

Justificare

Dispozițiile de la alineatul (1) al acestui articol sunt obligatorii, prin urmare nu este posibilă 
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derogarea de la acestea prin introducerea unor noi formulări. Astfel, este garantată 
informarea consumatorului, ținându-se seama de diferitele politici ale UE și ale statelor 
membre, în special de cele privind combaterea excesului de greutate, obezitatea  și a 
problemelor de nutriție.

Amendamentul 298
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mențiunile prevăzute la alineatul (1) 
sunt exprimate prin cuvinte și cifre, cu 
excepția cazurilor în care consumatorii sunt 
informați, în ceea ce privește una sau mai 
multe mențiuni, despre alte forme de 
exprimare stabilite de măsurile de aplicare 
adoptate de Comisie. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3).

(2) Mențiunile prevăzute la alineatul (1) 
sunt exprimate prin cuvinte și cifre, cu 
excepția cazurilor în care consumatorii sunt 
informați, în ceea ce privește una sau mai 
multe mențiuni, despre alte forme de 
exprimare stabilite de măsurile de aplicare 
adoptate de Comisie. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3). Acest alineat nu aduce 
atingere articolului 34 alineatul (1).

Or. de

Justificare

Declarația nutrițională în formă grafică prevăzută la articolul 34 (în forma de la 
amendamentul la articolul 34 depus de aceeași autoare) face necesară o clarificare a 
articolului 9 alineatul (2), pentru a sublinia că cerințele de la articolul 9 alineatul (2) de a 
furniza toate mențiunile prin cuvinte și cifre nu aduc atingere articolului 34.
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Amendamentul 299
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mențiunile prevăzute la alineatul (1) 
sunt exprimate prin cuvinte și cifre, cu 
excepția cazurilor în care consumatorii 
sunt informați, în ceea ce privește una sau 
mai multe mențiuni, despre alte forme de 
exprimare stabilite de măsurile de 
aplicare adoptate de Comisie. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament 
prin completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

(2) Mențiunile prevăzute la alineatul (1) 
sunt exprimate prin cuvinte și cifre.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 300
Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mențiunile prevăzute la alineatul (1) 
sunt exprimate prin cuvinte și cifre, cu 
excepția cazurilor în care consumatorii sunt 
informați, în ceea ce privește una sau mai 
multe mențiuni, despre alte forme de 
exprimare stabilite de măsurile de aplicare 
adoptate de Comisie. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 

(2) Mențiunile prevăzute la alineatul (1) 
sunt exprimate prin cuvinte, cifre și coduri 
de culoare, cu excepția cazurilor în care 
consumatorii sunt informați, în ceea ce 
privește una sau mai multe mențiuni, 
despre alte forme de exprimare stabilite de 
măsurile de aplicare adoptate de Comisie.  
Măsurile respective, destinate să modifice 
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ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3).

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

Or. en

Justificare

Clarificarea „câmpului vizual principal”.

Amendamentul 301
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mențiunile prevăzute la alineatul (1) 
sunt exprimate prin cuvinte și cifre, cu 
excepția cazurilor în care consumatorii 
sunt informați, în ceea ce privește una sau 
mai multe mențiuni, despre alte forme de 
exprimare stabilite de măsurile de 
aplicare adoptate de Comisie. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament 
prin completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

(2) Mențiunile prevăzute la alineatul (1) 
sunt exprimate prin cuvinte și cifre.

Or. en

Justificare

Lista mențiunilor obligatorii reprezintă esența prezentului regulament. Prin urmare, 
modalitățile de indicare a acestor mențiuni nu ar trebui modificate prin intermediul 
procedurii de comitologie, care este menită să modifice elemente neesențiale.  
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Amendamentul 302
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mențiunile prevăzute la alineatul (1) 
sunt exprimate prin cuvinte și cifre, cu 
excepția cazurilor în care consumatorii 
sunt informați, în ceea ce privește una sau 
mai multe mențiuni, despre alte forme de 
exprimare stabilite de măsurile de 
aplicare adoptate de Comisie. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament 
prin completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

(2) Mențiunile prevăzute la alineatul (1) 
sunt exprimate prin cuvinte sau cifre.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 303
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate modifica lista 
mențiunilor obligatorii prevăzute la 
alineatul (1). Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 

eliminat
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articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 304
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate modifica lista 
mențiunilor obligatorii prevăzute la 
alineatul (1). Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

Modificarea cerințelor obligatorii de etichetare nu se numără printre „elementele 
neesențiale” ale regulamentului, care ar putea fi convenite prin procedura de comitologie.
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Amendamentul 305
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate modifica lista 
mențiunilor obligatorii prevăzute la 
alineatul (1). Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 306
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate modifica lista 
mențiunilor obligatorii prevăzute la 
alineatul (1). Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

eliminate

Or. fr
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Justificare

Amendament consecvent cu modificările aduse considerentului (23).

Amendamentul 307
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate modifica lista 
mențiunilor obligatorii prevăzute la 
alineatul (1). Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 308
Kathy Sinnott

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate modifica lista 
mențiunilor obligatorii prevăzute la 
alineatul (1). Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 

eliminat
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conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 309
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate modifica lista 
mențiunilor obligatorii prevăzute la 
alineatul (1). Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Amendamentul 310
Antonio De Blasio

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cu toate acestea, trebuie evitate 
situațiile în care etichetele produselor 
alimentare conțin o cantitate excesivă de 
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informații și devin astfel imposibil de citit;
prin urmare, trebuie să se prevadă ca, în 
cazul produselor cu ambalaje sau 
recipiente mici, să fie specificate doar 
principalele patru informații nutriționale 
(valoare energetică, proteine, 
carbohidrați, conținutul de grăsime).

Or. hu

Justificare

Pentru a evita atât ca eticheta să nu poată fi citită din cauza excesului de informații cât și 
creșterea dimensiunii acesteia și implicit o creștere suplimentară a costurilor și a cantității 
de deșeuri rezultate din ambalaje, este necesară reducerea cantității de informații care 
trebuie indicate pe etichete mai mici de o anumită dimensiune.
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