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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare
(COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2008)0040),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0052/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, precum şi cel al Comisiei 
pentru agricultură şi dezvoltare rurală (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Libera circulaţie a produselor 
alimentare sigure şi sănătoase reprezintă 
un aspect esenţial al pieţei interne şi 
contribuie substanţial la sănătatea şi 
bunăstarea cetăţenilor, precum şi la 
interesele lor sociale şi economice.

(2) Libera circulaţie a produselor 
alimentare sigure reprezintă un aspect 
esenţial al pieţei interne şi contribuie 
substanţial la sănătatea şi bunăstarea 
cetăţenilor, precum şi la interesele lor 
sociale şi economice.

Or. de

Justificare

Produsele alimentare „sănătoase” nu sunt definite, astfel că noţiunea „sigur” acoperă şi 
conceptul de „sănătos”, deoarece aceasta implică absenţa ingredientelor care provoacă boli, 



PE415.015v01-00 6/89 PR\749676RO.doc

RO

dar şi caracterul adecvat din punct de vedere igienic.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru asigurarea unui nivel ridicat de 
protecţie a sănătăţii consumatorilor şi 
pentru garantarea dreptului acestora la 
informare, trebuie să se asigure informarea 
corespunzătoare a consumatorilor cu 
privire la produsele alimentare pe care 
aceştia le consumă. Alegerea 
consumatorilor poate fi influenţată, 
printre altele, de consideraţii privind 
sănătatea, economice, ecologice, sociale 
sau etice.

(3) Pentru asigurarea unui nivel ridicat de 
protecţie a sănătăţii consumatorilor şi 
pentru garantarea dreptului acestora la 
informare, trebuie să se asigure informarea 
corespunzătoare a consumatorilor cu 
privire la produsele alimentare pe care 
aceştia le consumă. Deciziile de 
cumpărare pot fi influenţate, printre altele, 
de consideraţii privind sănătatea, 
economice, ecologice, sociale sau etice.

Or. de

Justificare

Este vorba, în primul rând, despre deciziile de cumpărare, care implică şi decizia de consum.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Deşi obiectivele originale şi 
componentele principale ale legislaţiei 
actuale privind etichetarea sunt încă 
valabile, este necesară o raţionalizare a 
acesteia în scopul de a asigura faptul că 
părţile interesate o vor respecta mai uşor şi 
vor beneficia de o mai mare claritate şi în 
scopul modernizării acesteia, pentru a ţine 
cont de noile evoluţii în domeniul 
informaţiilor referitoare la produsele 
alimentare.

(9) Deşi obiectivele originale şi 
componentele principale ale legislaţiei 
actuale privind etichetarea sunt încă 
valabile, este necesară o raţionalizare a 
acesteia în scopul de a asigura faptul că 
părţile interesate o vor aplica mai uşor şi 
vor beneficia de o mai mare certitudine 
juridică şi în scopul modernizării acesteia, 
pentru a ţine cont de noile evoluţii în 
domeniul informaţiilor referitoare la 
produsele alimentare.
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Or. de

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 4

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 
activităţilor şi un anumit nivel de 
organizare. Operaţiuni cum ar fi
manipularea ocazională, servirea şi 
vânzarea produselor alimentare de către 
persoane fizice în cadrul unor evenimente 
ocazionale precum strângeri de fonduri în 
scopuri caritabile sau târguri ale 
comunităţii locale şi 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 
activităţilor şi un anumit nivel de 
organizare. Operaţiuni cum ar fi donarea
ocazională de alimente unor terţi, servirea 
şi vânzarea produselor alimentare de către 
persoane fizice de exemplu în cadrul unor 
strângeri de fonduri în scopuri caritabile 
sau târguri şi reuniuni ale comunităţii 
locale nu sunt reglementate de domeniul de 
aplicare al prezentului regulament.

Or. de

Justificare

Nu este vorba aici despre manipularea produselor alimentare, ci despre donarea acestora 
unor terţi. Evitarea unei repetiţii.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Legislaţia privind informaţiile 
referitoare la produsele alimentare ar trebui 
să prevadă o flexibilitate suficientă pentru 
a se putea menţine la zi cu noile cerinţe 
ale consumatorilor privind informaţiile şi 
să asigure un echilibru între protecţia 

(16) Legislaţia privind informaţiile 
referitoare la produsele alimentare ar trebui 
să prevadă o flexibilitate suficientă şi ar 
trebui în permanenţă revizuită pentru a 
determina dacă este la zi în ceea ce 
priveşte realitatea concretă a 
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pieţei interne şi diferenţele de percepţie 
ale consumatorilor din statele membre.

consumatorului, progresele ştiinţifice şi 
compatibilitatea cu piaţa internă şi, după 
caz, ar trebui adaptată corespunzător.

Or. de

Justificare

Este important ca legislaţia privind informaţiile referitoare la produsele alimentare să fie 
revizuită în permanenţă pentru a determina dacă este la zi şi, după caz, pentru a ţine seama 
de noile descoperiri ştiinţifice, de exemplu legate de ingredientele din alimente şi/sau 
comportamentul consumatorilor.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Solicitarea de informaţii obligatorii 
referitoare la produsele alimentare ar 
trebui să permită consumatorilor, înainte 
de orice, să identifice şi să utilizeze 
corespunzător produsul alimentar şi să 
facă o alegere adecvată nevoilor
nutriţionale individuale.

(17) Solicitarea de informaţii obligatorii 
referitoare la produsele alimentare
urmăreşte să permită consumatorilor să ia 
o decizie de cumpărare în cunoştinţă de 
cauză, în funcţie de opţiunile şi nevoile
nutriţionale individuale.

Or. de

Justificare

Raţionalizare şi clarificare

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a permite legislaţiei privind 
informaţiile referitoare la produsele 
alimentare să se adapteze la evoluţia 
necesităţilor consumatorilor în materie de 
informaţii, orice considerente privind 
necesitatea informaţiilor obligatorii 
referitoare la produsele alimentare ar trebui 

(18) Pentru a permite legislaţiei privind 
informaţiile referitoare la produsele 
alimentare să se adapteze la evoluţia 
necesităţilor consumatorilor în materie de 
informaţii, orice considerente privind 
necesitatea informaţiilor obligatorii 
referitoare la produsele alimentare ar trebui 
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să ţină seama şi de interesul larg 
demonstrat de majoritatea consumatorilor 
pentru dezvăluirea anumitor informaţii.

să ţină seama şi de interesul larg 
demonstrat ştiinţific, manifestat de 
majoritatea consumatorilor pentru 
dezvăluirea anumitor informaţii.

Or. de

Justificare

Clarificare: un „interes larg al majorităţii consumatorilor” poate fi demonstrat doar prin 
metode ştiinţifice.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Cu toate acestea, noile cerinţe privind 
informaţiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare ar trebui să fie 
stabilite numai dacă este necesar, în 
conformitate cu principiile subsidiarităţii, 
proporţionalităţii şi durabilităţii.

(19) Cu toate acestea, noile cerinţe privind 
informaţiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare sau noi forme de 
prezentare a acestor informaţii ar trebui să 
fie stabilite numai dacă este necesar, în 
conformitate cu principiile subsidiarităţii, 
proporţionalităţii şi durabilităţii.

Or. de

Justificare

Introducerea unor noi forme de prezentare a informaţiilor referitoare la produsele alimentare 
ar trebui să respecte, de asemenea, principiile enunţate.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Normele privind informaţiile 
referitoare la produsele alimentare ar 
trebui, de asemenea, să conţină interdicţia 
de a induce consumatorul în eroare sau de 
a atribui produselor alimentare virtuţi 
medicinale. Pentru a fi eficientă, această 
interdicţie trebuie să fie extinsă asupra 

(20) Pe lângă normele existente care 
vizează eliminarea publicităţii înşelătoare,
normele privind informaţiile referitoare la 
produsele alimentare ar trebui, de 
asemenea, să conţină interdicţia de a 
induce consumatorul în eroare sau de a 
atribui produselor alimentare virtuţi 
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publicităţii şi prezentării produselor 
alimentare.

medicinale. Pentru a fi eficientă, această 
interdicţie trebuie să fie extinsă asupra 
publicităţii şi prezentării produselor 
alimentare.

Or. de

Justificare

Ar trebui să se atragă atenţia asupra faptului că există deja norme care vizează eliminarea 
publicităţii înşelătoare.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În scopul de a evita o fragmentare a 
normelor privind responsabilitatea 
operatorilor din sectorul alimentar în ceea 
ce priveşte informaţiile referitoare la 
produsele alimentare se impune 
clarificarea responsabilităţilor
operatorilor din sectorul alimentar în acest 
domeniu.

(21) În scopul de a evita o fragmentare a 
normelor privind responsabilitatea 
operatorilor din sectorul alimentar şi a 
comercianţilor cu amănuntul în ceea ce 
priveşte informaţiile false, înşelătoare sau 
lipsă referitoare la produsele alimentare, 
trebuie stabilite clar responsabilităţile
operatorilor din sectorul alimentar în acest 
domeniu.

Or. de

Justificare

Din motive de a asigura certitudine juridică părţilor interesate, este esenţial ca obligaţiile 
acestora să fie stabilite clar. Scopul este ca întreprinderile comerciale să nu fie trase la 
răspundere pentru aspecte care nu intră în sfera lor de responsabilitate sau de influenţă. 
Sentinţa Curţii de Justiţie a UE în cazul „Lidl-Italia” a evidenţiat gradul insuficient de 
certitudine juridică a comercianţilor din sectorul alimentar în cadrul legislaţiei în vigoare.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a ţine cont de schimbările şi 
evoluţiile observate în domeniul 

eliminat
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informaţiilor referitoare la produsele 
alimentare, ar trebui să se prevadă 
abilitarea Comisiei de a modifica această 
listă de informaţii obligatorii prin 
adăugarea sau eliminarea anumitor
menţiuni şi pentru a permite 
disponibilitatea anumitor menţiuni prin 
mijloace alternative. Consultarea părţilor 
interesate ar trebui să faciliteze o 
modificare bine orientată şi oportună a 
cerinţelor aplicabile în materie de 
informaţii referitoare la produsele 
alimentare.

Or. de

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 9 alineatul (3).

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Anumite ingrediente sau alte 
substanţe, atunci când sunt utilizate pentru 
producerea alimentelor şi rămân prezente 
în acestea cauzează alergii sau intoleranţe
consumatorilor, iar aceste alergii sau 
intoleranţe reprezintă un pericol pentru 
sănătatea celor în cauză. Este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la 
prezenţa aditivilor alimentari, adjuvanţilor 
tehnologici şi a altor substanţe cu efect 
alergenic pentru a permite consumatorilor 
care suferă de alergii sau intoleranţe 
alimentare să poată face o alegere sigură şi
în deplină cunoştinţă de cauză a 
produselor.

(24) Anumite ingrediente sau alte 
substanţe, atunci când sunt utilizate pentru 
producerea alimentelor şi rămân prezente 
în acestea, pot cauza alergii sau intoleranţe
şi în anumite cazuri pot reprezenta chiar
un pericol pentru sănătatea celor în cauză.
Prin urmare, este importantă informarea 
consumatorilor referitoare la prezenţa 
aditivilor alimentari, adjuvanţilor 
tehnologici şi a altor substanţe cu efect 
alergenic dovedit ştiinţific pentru a permite
în special consumatorilor care suferă de 
alergii sau intoleranţe alimentare să poată 
face o alegere în deplină cunoştinţă de 
cauză a produselor care sunt sigure pentru 
ei.

Or. de
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Justificare

Substanţele alergene recunoscute ştiinţific cauzează alergii şi intoleranţe doar la persoanele 
alergice.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Etichetele produselor alimentare 
trebuie să fie clare şi uşor de înţeles pentru 
a ajuta consumatorii care doresc să facă 
alegeri mai bine informate în privinţa 
produselor alimentare şi a celor dietetice. 
Studiile arată că lizibilitatea este un 
element important în maximizarea 
posibilităţii ca menţiunile etichetei să poată 
influenţa publicul şi că tipărirea cu litere 
de mici dimensiuni este una din 
principalele cauze de nemulţumire a 
consumatorilor faţă de etichetele 
produselor alimentare.

(25) Etichetele produselor alimentare 
trebuie să fie clare şi uşor de înţeles pentru 
a ajuta consumatorii care doresc să facă 
alegeri în cunoştinţă de cauză în privinţa 
produselor alimentare şi a celor dietetice. 
Studiile arată că o bună lizibilitate este un 
element important în maximizarea 
posibilităţii ca menţiunile etichetei să poată 
influenţa publicul şi că informaţiile 
ilizibile referitoare la produsele 
alimentare reprezintă una din principalele 
cauze de nemulţumire a consumatorilor 
faţă de etichetele produselor alimentare.

Or. de

Justificare

Informaţiile referitoare la produsele alimentare permit luarea unor decizii de cumpărare în 
cunoştinţă de cauză. Lizibilitatea nu depinde doar de dimensiunea literelor, ci şi de numeroşi 
alţi factori, cum ar fi grosimea liniei, fontul şi contrastul dintre text şi fundal.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru a garanta informarea pertinentă 
referitoare la produsele alimentare este 
necesar să se ia în considerare toate 
mijloacele de furnizare a produselor 
alimentare către consumatori, inclusiv
vânzarea produselor alimentare prin 
mijloace de comunicare la distanţă. Deşi 

(26) Pentru a garanta informarea pertinentă 
referitoare la produsele alimentare este 
necesar să se includă vânzarea produselor 
alimentare prin mijloace de comunicare la 
distanţă. Deşi este evident că orice produs 
alimentar vândut la distanţă trebuie să 
îndeplinească aceleaşi cerinţe ca produsele 
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este evident că orice produs alimentar 
vândut la distanţă trebuie să îndeplinească 
aceleaşi cerinţe ca produsele vândute în 
magazine, este necesar să se clarifice faptul 
că în astfel de cazuri, informaţiile 
obligatorii relevante trebuie să fie de 
asemenea disponibile înainte de încheierea 
cumpărării produsului.

vândute în magazine, este necesar să se 
clarifice faptul că în astfel de cazuri, 
informaţiile obligatorii relevante trebuie să 
fie de asemenea disponibile înainte de 
încheierea cumpărării produsului.

Or. de

Justificare

Pentru decizia de cumpărare este important ca informaţiile să fie furnizate obligatoriu înainte 
de încheierea contractului de cumpărare. Raţionalizarea textului.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a pune la dispoziţia 
consumatorilor informaţii referitoare la 
produsele alimentare care să le permită să 
facă o alegere în deplină cunoştinţă de 
cauză, băuturile alcoolice mixte trebuie să 
fie de asemenea însoţite de informaţii cu 
privire la ingredientele pe care le conţin.

eliminat

Or. de

Justificare

Cum băuturile alcoolice nu ar trebui să intre sub incidenţa prezentului regulament, nici 
băuturile alcoolice mixte nu ar trebui incluse aici.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la
celelalte băuturi alcoolice. Dispoziţii 

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la 
băuturi alcoolice. Dispoziţii comunitare 
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comunitare specifice privind etichetarea 
vinului există deja. Regulamentul (CE) nr. 
1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 
privind organizarea comună a pieţei 
vitivinicole1 prevede un ansamblu 
exhaustiv de standarde tehnice care 
reglementează pe deplin totalitatea 
practicilor oenologice, metodelor de 
fabricaţie şi a modurilor de prezentare şi a 
etichetării vinurilor, garantând astfel 
reglementarea tuturor etapelor, protecţia şi 
o informare corespunzătoare a 
consumatorilor. Acest act descrie în special 
într-o manieră precisă şi exhaustivă, într-o 
listă a practicilor şi tratamentelor 
oenologice autorizate, substanţele 
susceptibile să intre în procesul de 
elaborare, precum şi condiţiile de utilizare 
ale acestora; Orice practică care nu este 
inclusă în această listă este interzisă. Prin 
urmare, obligaţia de a indica lista 
ingredientelor şi de a furniza o declaraţie 
nutriţională nu trebuie să fie aplicată în 
cazului vinului în această etapă. În ceea ce 
priveşte berea şi băuturile spirtoase 
menţionate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. […] din […] al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea şi protecţia indicaţiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase şi de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/892 al Consiliului şi pentru a asigura 
o abordare consecventă şi coerenţă, în 
conformitate cu condiţiile stabilite pentru 
vin, se aplică acelaşi fel de scutiri. Cu toate 
acestea, Comisia va prezenta un raport la 
cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, şi poate propune, 
dacă este necesar, cerinţe specifice în 
contextul prezentului regulament.

specifice privind etichetarea vinului există 
deja. Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului din 17 mai 1999 privind 
organizarea comună a pieţei vitivinicole1

prevede un ansamblu exhaustiv de 
standarde tehnice care reglementează pe 
deplin totalitatea practicilor oenologice, 
metodelor de fabricaţie şi a modurilor de 
prezentare şi a etichetării vinurilor, 
garantând astfel reglementarea tuturor 
etapelor, protecţia şi o informare 
corespunzătoare a consumatorilor. Acest 
act descrie în special într-o manieră precisă 
şi exhaustivă, într-o listă a practicilor şi 
tratamentelor oenologice autorizate, 
substanţele susceptibile să intre în procesul 
de elaborare, precum şi condiţiile de 
utilizare ale acestora. Orice practică care 
nu este inclusă în această listă este 
interzisă. Prin urmare, obligaţia de a indica 
lista ingredientelor şi de a furniza o 
declaraţie nutriţională nu trebuie să fie 
aplicată în cazului vinului în această etapă. 
În ceea ce priveşte berea, vinurile 
licoroase, vinurile spumoase, vinurile 
aromatizate şi alte produse similare 
obţinute din alte fructe decât strugurii, 
berea cu aromă de fructe şi băuturile 
spirtoase menţionate la articolul 2 alineatul
(1) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European şi al Consiliului
din 15 ianuarie 2008 privind definirea,
desemnarea, prezentarea, etichetarea şi 
protecţia indicaţiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase2, precum şi ale 
băuturilor alcoolice mixte şi pentru a 
asigura o abordare consecventă şi coerenţă, 
în conformitate cu condiţiile stabilite 
pentru vin, se aplică acelaşi fel de scutiri. 
Cu toate acestea, Comisia va prezenta un 
raport la cinci ani după intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, şi poate propune, 
dacă este necesar, cerinţe specifice în 
contextul prezentului regulament.

1JO L [ …], […], p.[…]. 1JO L 179, 14.7.1999, p. 1.
2JO L 179, 14.7.1999, p. 1. 2JO L 39, 13.2.2008 p. 16 .

Or. de
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Justificare

Clarificare.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Ar trebui să se indice ţara de origine 
sau locul de provenienţă al unui produs 
alimentar atunci când, în absenţa unei 
astfel de menţiuni, consumatorul ar putea fi 
indus în eroare cu privire la ţara de origine 
reală sau locul de provenienţă real al 
produsului. În alte cazuri, menţionarea ţării 
de origine sau locului de provenienţă este 
lăsată la aprecierea operatorilor din 
sectorul alimentar. În toate cazurile, 
furnizarea indicaţiei ţării de origine sau a 
locului de provenienţă nu ar trebui să înşele 
consumatorul şi trebuie să se fondeze pe 
criterii clar definite care garantează 
aplicarea de norme identice la nivelul 
industriei şi care permit consumatorului să 
înţeleagă informaţiile privind ţara de 
origine sau locul de provenienţă al 
produsului alimentar. Astfel de criterii nu
ar trebui să se aplice indicaţiilor 
referitoare la numele sau adresa 
operatorului din sectorul alimentar.

(29) Ar trebui să se indice obligatoriu ţara 
de origine sau locul de provenienţă al unui 
produs alimentar atunci când, în absenţa 
unei astfel de menţiuni, consumatorul ar 
putea fi indus în eroare cu privire la ţara de 
origine reală sau locul de provenienţă real 
al produsului. În alte cazuri, menţionarea 
ţării de origine sau locului de provenienţă 
este lăsată la aprecierea operatorilor din 
sectorul alimentar. În principiu, furnizarea 
indicaţiei ţării de origine sau a locului de 
provenienţă nu ar trebui să înşele 
consumatorul şi trebuie să se fondeze pe 
criterii clar definite care garantează 
aplicarea de norme identice la nivelul 
industriei şi care permit consumatorului să 
înţeleagă informaţiile privind ţara de 
origine sau locul de provenienţă al 
produsului alimentar. Astfel de criterii nu 
se aplică indicaţiilor referitoare la numele 
sau adresa operatorului din sectorul 
alimentar.

Or. de

Justificare

A se vedea considerentul 27.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) În unele cazuri, operatorii din (30) Dacă operatorii din sectorul alimentar
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sectorul alimentar pot dori să indice că un 
produs alimentar provine din Comunitatea 
Europeană pentru a atrage atenţia 
consumatorului asupra calităţilor 
produsului lor şi asupra standardelor de 
producţie din Uniunea Europeană. Aceste 
indicaţii ar trebui să corespundă, de 
asemenea, unor criterii armonizate.

doresc să indice că un produs alimentar 
provine din Comunitatea Europeană pentru 
a atrage atenţia consumatorului asupra 
calităţilor produsului lor şi asupra 
standardelor de producţie din Uniunea 
Europeană, indicaţiile respective trebuie să 
corespundă unor criterii armonizate.
Acelaşi lucru se aplică, după caz, şi atunci 
când se specifică statul membru.

Or. de

Justificare

În cazul în care se indică în mod voluntar originea „Uniunea Europeană” şi/sau „statul 
membru”, din motive de claritate, certitudine juridică şi compatibilitate cu piaţa internă este 
necesar ca acest lucru să se facă în mod uniform şi prestabilit.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Declaraţia nutriţională privind un 
produs alimentar se referă la informaţiile 
privind valoarea sa energetică şi prezenţa 
anumitor nutrienţi. Furnizarea obligatorie a 
informaţiilor nutriţionale ar trebui să 
sprijine acţiunile din domeniul educaţiei 
alimentare a cetăţenilor şi să le permită să 
facă o alegere a produselor în deplină 
cunoştinţă de cauză.

(32) Declaraţia nutriţională privind un 
produs alimentar se referă la informaţiile 
privind valoarea sa energetică şi prezenţa 
anumitor nutrienţi sau ingrediente. 
Furnizarea obligatorie a informaţiilor 
nutriţionale ar trebui să sprijine acţiunile 
din domeniul educaţiei alimentare a 
cetăţenilor şi să le permită să facă o alegere 
a produselor în deplină cunoştinţă de 
cauză.

Or. de

Justificare

Sarea, de exemplu, nu este un nutrient, ci un ingredient.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În general, consumatorii nu observă 
contribuţia potenţială a băuturilor alcoolice 
la alimentaţia globală. Prin urmare, este 
necesar să se garanteze informarea 
acestora în special cu privire la conţinutul 
în nutrienţi al băuturilor alcoolice mixte.

(34) În general, consumatorii nu observă 
contribuţia potenţială a băuturilor alcoolice 
la alimentaţia globală. Prin urmare, este 
necesar să se garanteze că sunt disponibile 
informaţii cu privire la valoarea 
energetică a băuturilor alcoolice.

Or. de

Justificare

Cu toate că băuturile alcoolice nu intră sub incidenţa prezentului regulament, acestea pot 
avea o contribuţie semnificativă la aportul energetic. Prin urmare, consumatorii ar trebui să 
aibă posibilitatea de a obţine informaţii cu privire la valoarea energetică a băuturilor 
alcoolice.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) În interesul consecvenţei şi coerenţei 
legislaţiei comunitare, includerea voluntară 
a menţiunilor nutriţionale şi de sănătate pe 
etichetele produselor alimentare ar trebui 
să fie în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 20 
decembrie 2006 privind menţiunile 
nutriţionale şi de sănătate înscrise pe 
produsele alimentare.

(35) În interesul certitudinii juridice şi al 
coerenţei legislaţiei comunitare, includerea 
voluntară a menţiunilor nutriţionale şi de 
sănătate pe etichetele produselor 
alimentare ar trebui să fie în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 20 decembrie 2006 privind menţiunile 
nutriţionale şi de sănătate înscrise pe 
produsele alimentare.

Or. de

Justificare

În mod evident este vorba aici despre certitudinea juridică a părţilor interesate.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pentru a evita obligaţiile inutile pentru
industrie, anumite categorii de produse 
alimentare neprelucrate sau pentru care 
informaţiile nutriţionale nu constituie un 
factor determinant pentru alegerea
consumatorului ar trebui să fie scutite de la 
introducerea obligatorie a declaraţiei 
nutriţionale, cu excepţia cazului în care 
obligaţia de a furniza respectivele 
informaţii este prevăzută de un alt act al 
legislaţiei comunitare.

(36) Pentru a evita obligaţiile inutile pentru
producătorii de alimente şi comercianţi, 
anumite categorii de produse alimentare 
neprelucrate sau care nu sunt 
comercializate în formă preambalată sau
pentru care informaţiile nutriţionale nu 
constituie un factor determinant pentru
decizia de cumpărare a consumatorului ar 
trebui să fie scutite de la introducerea 
obligatorie a declaraţiei nutriţionale, cu 
excepţia cazului în care obligaţia de a 
furniza respectivele informaţii este 
prevăzută de un alt act al legislaţiei 
comunitare.

Or. de

Justificare

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe 
produsele alimentare, din motive de certitudine juridică, alimentele care nu sunt preambalate 
trebuie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
şi pentru a servi scopului pentru care a fost 
introdusă şi dat fiind nivelul curent scăzut 
de cunoştinţe privind alimentaţia, 
informaţia prezentată ar trebui să fie
simplă şi uşor de înţeles. Studiile au arătat 
că, atunci când se decid să cumpere un 
produs, consumatorii găsesc utilă 
prezentarea informaţiilor în câmpul
vizual principal, şi anume, pe partea din 

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
şi pentru a servi scopului pentru care a fost 
introdusă, informaţia prezentată ar trebui să 
fie uşor de înţeles de către consumatorul 
obişnuit. Ar fi util ca informaţiile să fie 
plasate într-un singur câmp vizual pentru 
ca în momentul achiziţionării produselor 
alimentare, consumatorii să poată observa 
cu uşurinţă informaţiile nutriţionale 
esenţiale.
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faţă a ambalajelor. Prin urmare, pentru ca 
în momentul achiziţionării produselor 
alimentare, consumatorii să poată observa 
cu uşurinţă informaţiile nutriţionale 
esenţiale, aceste informaţii ar trebui să fie 
plasate în câmpul vizual principal al 
etichetei.

Or. de

Justificare

Ar fi exagerat să se aprecieze nivelul de cunoştinţe al tuturor cetăţenilor Uniunii Europene. 
De asemenea, trebuie eliminată referirea la studii care, în mod evident, nu pot fi citate; cel 
puţin, până în prezent, nu au fost efectuate studii cu privire la comportamentul 
consumatorilor la cumpărarea de produse alimentare care să ia în considerare toate statele 
membre [a se vedea considerentul (38)]. În plus, din cauza diversităţii ambalajelor pentru 
alimente, este dificilă definirea unui „câmp vizual principal”, iar în unele cazuri „partea din 
faţă” este greu de identificat. 

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Evoluţia recentă a exprimării 
declaraţiei nutriţionale, sub altă formă 
decât 100g/100ml/porţie, în anumite state 
membre şi anumite organizaţii din cadrul 
sectorului alimentar sugerează faptul că 
consumatorii apreciază aceste formulări, 
care pot să îi ajute să ia decizii rapid, în 
deplină cunoştinţă de cauză. Cu toate 
acestea, nu dispunem de nicio dovadă la 
nivelul întregii Comunităţi privind modul 
în care consumatorul de rând înţelege şi 
utilizează formulările alternative ale 
informaţiilor. Prin urmare, este necesar să 
se permită dezvoltarea unor sisteme 
diferite, precum şi continuarea 
cercetărilor privind înţelegerea 
consumatorilor din diferite state membre, 
astfel încât să poată fi introduse sisteme 
armonizate.

(38) Evoluţia recentă a exprimării 
declaraţiei nutriţionale, sub altă formă 
decât 100g/100ml/porţie, în anumite state 
membre şi anumite organizaţii din cadrul 
sectorului alimentar sugerează faptul că 
consumatorii apreciază aceste formulări, 
care pot să îi ajute să ia decizii rapid, în 
deplină cunoştinţă de cauză. Cu toate 
acestea, nu dispunem de nicio dovadă
ştiinţifică la nivelul întregii Comunităţi 
privind modul în care consumatorul de 
rând înţelege şi utilizează formulările 
alternative ale informaţiilor. Pentru a 
facilita compararea produselor cu 
ambalaje de diferite dimensiuni, 
informaţiile nutriţionale trebuie să se 
refere în continuare obligatoriu la 
100g/100ml şi, dacă este necesar, se 
permite indicarea de informaţii 
suplimentare referitoare la porţie.
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Or. de

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Menţionarea cantităţii elementelor 
nutriţionale în câmpul vizual principal şi a 
indicatorilor comparativi sub o formă uşor 
de identificat pentru a permite o apreciere 
a proprietăţilor nutriţionale ale unui produs 
alimentar ar trebui considerată în ansamblu 
ca o parte a declaraţiei nutriţionale şi nu 
trebuie tratată ca un grup de menţiuni 
individuale.

(39) Menţionarea cantităţii elementelor 
nutriţionale şi a indicatorilor comparativi 
pentru a permite o apreciere a proprietăţilor 
nutriţionale ale unui produs alimentar ar 
trebui considerată în ansamblu ca o parte a 
declaraţiei nutriţionale şi nu trebuie tratată 
ca un grup de menţiuni individuale.

Or. de

Justificare

A se vedea justificarea la considerentul (37).

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Statele membre trebuie să aibă 
capacitatea, în funcţie de condiţiile locale 
şi de împrejurările practice, de a stabili 
norme referitoare la furnizarea 
informaţiilor pentru produsele alimentare 
care nu sunt preambalate. Deşi în astfel 
de cazuri, cererea de alte informaţii din 
partea consumatorilor este limitată, 
menţionarea alergenilor potenţiali este 
considerată drept extrem de importantă. 
Dovezile arată că majoritatea cazurilor de 
alergii alimentare îşi găsesc originea în 
produse alimentare care nu au fost 
preambalate. În consecinţă, acest tip de 
informaţii ar trebui întotdeauna furnizat 

(41) Informaţiile despre potenţiali 
alergeni sunt deosebit de importante 
pentru alergici şi în cazul alimentelor 
care nu sunt preambalate şi al ofertelor 
unităţilor de restauraţie colectivă. În 
consecinţă, acest tip de informaţii ar trebui
să poată fi întotdeauna furnizat 
consumatorilor.
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consumatorilor.

Or. de

Justificare

Reglementările naţionale speciale din statele membre ar dăuna pieţei interne şi ar face 
absurd prezentul regulament.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(42) Statele membre nu ar trebui să poată 
adopta alte dispoziţii decât cele prevăzute 
de prezentul regulament în domeniul pe 
care îl armonizează.

Or. de

Justificare

Reglementările naţionale speciale din statele membre ar dăuna pieţei interne şi ar face 
absurd prezentul regulament.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Normele privind informaţiile 
referitoare la produsele alimentare ar 
trebui să poată fi adaptate la evoluţia 
rapidă a mediului social, economic şi 
tehnologic.

eliminat

Or. de
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Justificare

Reglementat deja prin considerentul (16).

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Pentru a garanta o concepere şi o 
definire dialectică a cerinţelor 
suplimentare detaliate în materie de 
informaţii referitoare la produsele 
alimentare şi pentru ca acestea să fie 
inspirate de cele mai bune practici în 
vigoare, ar trebui să se dispună de 
mecanisme flexibile la nivel comunitar şi 
naţional fondate pe o consultare deschisă 
şi transparentă a publicului şi o 
interacţiune permanentă a unei serii largi 
de părţi interesate reprezentative. Astfel 
de mecanisme pot duce la dezvoltarea de 
sisteme naţionale neobligatorii care să se 
întemeieze pe studii solide privind 
protecţia consumatorului şi pe ample 
consultări ale părţilor interesate. 
Mecanisme, cum ar fi, de exemplu un 
număr de identificare sau un simbol, ar 
trebui să permită consumatorilor să 
recunoască produsele alimentare 
etichetate în conformitate cu sistemul 
naţional.

(45) Ar trebui să existe posibilitatea 
utilizării, dacă este necesar şi în 
conformitate cu dispoziţiile prezentului 
regulament, a unor forme de prezentare a 
informaţiilor nutriţionale care să fie 
elaborate de industrie sau de comercianţi.

Or. de

Justificare

Vgl. Begründung zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Industrie- bzw. 
Handelsbasierte Systeme der Darstellung der Lebensmittelinformation hätten dagegen nicht 
diesen negativen Effekt; außerdem können solche Systeme intern schnell geändert oder auch 
aufgegeben werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Pentru a garanta un nivel de 
coerenţă a rezultatelor obţinute în diferite 
state membre, este necesar să se 
promoveze schimbul constant de bune 
practici şi experienţă între statele membre 
şi cu Comisia şi să se promoveze 
participarea părţilor interesate la astfel de 
schimburi.

eliminat

Or. de

Justificare

Conform cu justificarea de la considerentele (41) şi (42).

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(49) Pentru ca în special întreprinderile
mici şi mijlocii din sectorul alimentar 
artizanal, inclusiv unităţile de restauraţie 
colectivă, şi comercializarea directă a 
produselor alimentare agricole să nu fie 
expuse unor sarcini prea mari, produsele
acestora ar trebui exceptate de la cerinţa 
de furnizare a informaţiilor nutriţionale.

Or. de

Justificare

Produkte von KMU des Lebensmittelhandwerks, inklusive der Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender landwirtschaftlicher Betriebe 
werden normalerweise in nicht standardisierten Verfahren hergestellt. Inhaltsstoffe und 
Rezepturen können sich häufig, wenn nicht täglich, ändern. Daher ist es diesen Betrieben 
nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand an Zeit und Geld möglich, eine 
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präzise Nährwertdeklaration zur Verfügung zu stellen. 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 
Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Considerentul 49a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49a) Bineînţeles că şi produsele 
alimentare artizanale pot conţine 
substanţe care provoacă la persoanele 
sensibile alergii sau intoleranţe. Cum însă 
vânzarea produselor care nu sunt 
preambalate se face prin contact direct cu 
clientul, informaţiile corespunzătoare ar 
trebui furnizate de exemplu în cadrul 
discuţiei de vânzare sau prin inscripţii 
bine vizibile amplasate în spaţiul de 
vânzare sau prin prezenţa materialelor 
informative aflate la dispoziţia 
consumatorilor. 

Or. de

Justificare

O etichetare cuprinzătoare a substanţelor alergene pentru toate produsele este aproape 
imposibilă în cazul produselor care nu sunt preambalate şi ar conduce la dezavantaje 
competitive şi la costuri suplimentare, îndeosebi pentru întreprinderile mici şi mijlocii. În 
plus, în întreprinderile cu suprafaţă de procesare limitată nu poate fi exclus riscul unei 
contaminări încrucişate. 

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabileşte bazele 
pentru asigurarea unui înalt nivel de 
protecţie a consumatorului în domeniul 
informaţiilor referitoare la produsele 
alimentare, luând în considerare diferenţele 

(1) Prezentul regulament stabileşte bazele 
pentru transparenţă la cumpărarea 
produselor alimentare şi deci pentru 
asigurarea unui înalt nivel de protecţie a 
consumatorului în domeniul informaţiilor 



PR\749676RO.doc 25/89 PE415.015v01-00

RO

de percepţie ale consumatorilor şi nevoia 
acestora de informaţii, asigurând în acelaşi 
timp buna funcţionare a pieţei interne.

referitoare la produsele alimentare, luând 
în considerare diferenţele de percepţie ale 
consumatorilor şi nevoia acestora de 
informaţii, asigurând în acelaşi timp buna 
funcţionare a pieţei interne, fără 
denaturarea concurenţei.

Or. de

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică tuturor 
etapelor lanţului alimentar, în cazul în care
activităţile întreprinderilor din sectorul 
alimentar privesc furnizarea de informaţii 
consumatorilor referitoare la produsele 
alimentare.

Prezentul regulament se aplică tuturor 
etapelor lanţului alimentar, în cazul în care 
privesc furnizarea de informaţii 
consumatorilor referitoare la produsele 
alimentare.

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

Acesta se aplică tuturor produselor 
alimentare destinate a fi oferite
consumatorului final, inclusiv produselor
alimentare livrate către restauraţiile 
colective. 

Or. de

Justificare

Raţionalizarea şi îmbunătăţirea lingvistică a textului.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prezentul regulament se aplică fără a 
aduce atingere cerinţelor de etichetare 

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

prevăzute în legislaţia comunitară specifică 
aplicabilă anumitor produse alimentare. 
Comisia stabileşte până la [data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] o listă 
cu toate normele de etichetare conţinute 
în reglementări speciale ale Comunităţii 
privind anumite alimente.

Or. de

Justificare

Datorită numărului mare de reglementări speciale, o asemenea listă este necesară pentru a 
oferi claritate şi certitudine juridică părţilor interesate din lanţul alimentar.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „informaţii referitoare la produsele 
alimentare” reprezintă informaţiile 
referitoare la un produs alimentar puse la 
dispoziţia consumatorului final prin 
intermediul unei etichete, al altor 
documente însoţitoare sau prin orice alte 
mijloace, inclusiv instrumente ale 
tehnologiei moderne sau comunicarea 
verbală. Această definiţie nu cuprinde 
comunicările comerciale definite de 
Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societăţii informaţionale, în 
special ale comerţului electronic, pe piaţa 
internă.

(a) „informaţii referitoare la produsele 
alimentare” reprezintă informaţiile 
referitoare la un produs alimentar puse la 
dispoziţia consumatorului final prin 
intermediul unei etichete, al altor 
documente însoţitoare sau prin orice alte 
mijloace, inclusiv tehnologii moderne sau 
comunicarea verbală. Această definiţie nu 
cuprinde comunicările comerciale definite 
de Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societăţii informaţionale, în 
special ale comerţului electronic, pe piaţa 
internă.

Or. de

Justificare

Această dispoziţie se referă la tehnologii, nu la instrumente tehnologice.
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Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 2 - litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) „legislaţia privind informaţiile 
referitoare la produsele alimentare” 
reprezintă dispoziţiile comunitare care 
reglementează informaţiile referitoare la 
produsele alimentare, în special 
etichetarea, inclusiv norme generale 
aplicabile tuturor sau numai anumitor 
tipuri de produse alimentare; 

Or. de

Justificare

Evitarea unei repetiţii.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „informaţii obligatorii referitoare la 
produsele alimentare” sunt menţiunile pe 
care le impune legislaţia comunitară pentru 
a fi furnizate consumatorului final;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

Nu priveşte versiunea în limba română.
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Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „restauraţie colectivă” se referă la orice 
unitate (inclusiv un vehicul sau un stand fix 
sau mobil) precum restaurantele, cantinele, 
şcolile şi spitalele, în care, în cadrul unei 
activităţi profesionale, alimentele sunt 
preparate pentru a fi oferite 
consumatorului final sau sunt disponibile 
pentru consum fără preparare 
suplimentară;

(d) „restauraţie colectivă” se referă la orice 
unitate (inclusiv un vehicul sau un stand fix 
sau mobil) precum restaurantele, cantinele, 
şcolile, spitalele şi firmele de catering, în 
care, în cadrul unei activităţi profesionale, 
sunt preparate alimente destinate 
consumului imediat de către 
consumatorul final;

Or. de

Justificare

Clarificare şi completare necesară: şi firmele de catering sunt unităţi de restauraţie colectivă.

Amendamentul 40

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 şi unităţilor de restauraţie colectivă, 
constituită dintr-un produs alimentar şi din 
ambalajul în care a fost introdus înainte 
de a fi oferit spre vânzare, pe care acest 
ambalaj îl acoperă în întregime sau parţial, 
dar în asemenea mod încât conţinutul 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 şi unităţilor de restauraţie colectivă, 
constituită dintr-un produs alimentar 
într-un ambalaj, pe care acest ambalaj îl 
acoperă în întregime sau parţial, dar în 
asemenea mod încât conţinutul să nu poată 
fi modificat fără ca ambalajul să fie deschis 
sau să suporte o modificare;

Or. de

Justificare

Simplificare
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Amendamentul 41

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 şi care sunt ambalate 
doar în momentul în care sunt vândute 
consumatorului final;

Or. de

Justificare

Definiţia este necesară în virtutea articolului 41.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Amendament lingvistic.
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „etichetare” înseamnă menţiunile, 
indicaţiile, mărcile sau denumirile 
comerciale, imaginile sau semnele care se 
referă la un produs alimentar şi care 
figurează pe orice ambalaj, document, 
anunţ, etichetă, inel sau manşetă care 
însoţesc sau se referă la respectivul produs;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

Nu priveşte versiunea în limba română.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(k) „câmp vizual” înseamnă orice suprafaţă 
a unui ambalaj care poate fi citită din 
acelaşi unghi de vedere şi care permite un 
acces rapid şi simplu la informaţiile de 
etichetare, astfel încât consumatorul să 
poată citi informaţiile respective fără a fi 
nevoit să întoarcă ambalajul;

Or. de

Justificare

Amendament lingvistic.
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Amendamentul 45

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) „lizibilitate” înseamnă text scris, 
imprimat, în relief, marcat, gravat, 
ştampilat etc. într-o manieră care permite 
consumatorului cu o acuitate vizuală 
normală să înţeleagă informaţiile de pe 
etichetele şi marcajele produsului fără a 
necesita instrumente optice ajutătoare; 
lizibilitatea depinde de dimensiunea 
fontului, tipul fontului, grosimea liniilor 
fontului, distanţele dintre cuvinte, litere şi 
rânduri, raportul dintre lăţimea şi 
înălţimea caracterului, precum şi 
contrastul dintre text şi fundal.

Or. de

Justificare

Această definiţie este necesară, deoarece dimensiunea fontului nu reprezintă în sine o 
garanţie pentru lizibilitatea unui text.

Amendamentul 46

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 
este vândut, fără a fi nevoie de explicaţii 
suplimentare;

(m) „denumire curentă” înseamnă o 
denumire care este înţeleasă drept 
denumire a produsului alimentar de către 
consumatorii din statul membru în care 
este vândut, fără a fi nevoie de explicaţii 
suplimentare;

Or. de

Justificare

Această dispoziţie se referă la înţelegere, nu la acceptare.
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Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera r

Textul propus de Comisie Amendamentul

(r) „cerinţe esenţiale” înseamnă cerinţele 
care determină nivelul de protecţie a 
consumatorului şi de informaţii referitoare 
la produsul alimentar în legătură cu un 
anumit subiect şi care sunt prevăzute 
într-un act comunitar ce permite 
elaborarea de regimuri naţionale 
menţionate la articolul 44;

(r) „cerinţe esenţiale” înseamnă cerinţele 
care determină nivelul de protecţie a 
consumatorului şi de informaţii referitoare 
la produsul alimentar în legătură cu un 
anumit subiect şi care sunt prevăzute 
într-un act comunitar;

Or. de

Justificare

Articolul 44 se elimină.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera s

Textul propus de Comisie Amendamentul

„termen de valabilitate” înseamnă data 
până la care produsul alimentar îşi 
păstrează proprietăţile specifice atunci 
când este păstrat în mod corespunzător;

„termen de valabilitate” înseamnă data 
până la care produsul alimentar îşi 
păstrează proprietăţile specifice atunci 
când este păstrat în mod corespunzător sau
este păstrat conform indicaţiilor specifice 
de pe ambalaj;

Or. de

Justificare

Unele produse alimentare necesită condiţii de păstrare speciale, cum ar fi răcirea, şi acest 
lucru trebuie indicat pe ambalajul produsului alimentar. 
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Amendamentul 49

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(sa) „data limită de consum a unui produs 
alimentar” înseamnă data până la care 
trebuie consumat un produs alimentar. 
După această dată, produsul alimentar nu 
mai poate fi oferit consumatorilor;

Or. de

Justificare

În anexa 3, Comisia face o diferenţiere clară între termenul de valabilitate şi data limită de 
consum. Prin urmare, este necesară o definiţie şi pentru data limită de consum.

Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(sb) „data producţiei” înseamnă data la 
care produsele sunt fabricate, ambalate şi 
eventual congelate; 

Or. de

Justificare

Definiţie necesară.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea informaţiilor referitoare la 
produsele alimentare urmăreşte asigurarea 
unui nivel sporit de protecţie a sănătăţii şi 
intereselor consumatorilor, oferind 

Furnizarea informaţiilor referitoare la 
produsele alimentare urmăreşte asigurarea 
unui nivel sporit de protecţie a sănătăţii, 
transparenţei şi comparabilităţii 
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consumatorilor finali o bază pentru a face 
o alegere în cunoştinţă de cauză şi a utiliza 
în mod sigur produsele alimentare, ţinând 
seama în special de consideraţii de ordin 
sanitar, economic, ecologic, social şi etic.

produselor în interesul consumatorilor şi 
oferă o bază pentru a face o alegere în 
cunoştinţă de cauză şi a utiliza în mod 
sigur produsele alimentare. 

Or. de

Justificare

Completare necesară a textului cu aspecte privind transparenţa şi comparabilitatea. 
Includerea aspectelor eliminate ar putea conduce la complicarea inutilă a etichetării 
alimentelor, ceea ce ar determina confuzii în rândul consumatorilor şi ar fi contrar scopului 
regulamentului. 

Amendamentul 52

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Etichetele produselor alimentare 
trebuie să fie uşor de recunoscut, de citit 
şi de înţeles de către consumatorul 
obişnuit.

Or. de

Justificare

Etichetele ar fi inutile dacă nu ar fi uşor de recunoscut, de citit şi de înţeles.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Informaţiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare impuse de legislaţia
privind informaţiile referitoare la 
produsele alimentare se referă la 
informaţii care se încadrează, în special, în 
următoarele categorii:

(1) Informaţiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare impuse de legislaţie
se referă la informaţii care se încadrează, în 
special, în următoarele categorii:
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Or. de

Justificare

Evitarea unei repetiţii.

Amendamentul 54

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) efectele asupra sănătăţii, inclusiv 
riscurile şi consecinţele legate de 
consumul dăunător şi periculos al unui 
aliment;

eliminat

Or. de

Justificare

Scopul imediat al regulamentului nu este de a proteja sănătatea consumatorilor prin 
eventuale avertismente, ci de a permite consumatorilor luarea unei decizii de cumpărare în 
cunoştinţă de cauză pe baza informaţiilor nutriţionale, ceea ce ar conduce la un regim 
alimentar echilibrat şi, deci, pe termen lung, la o sănătate mai bună a consumatorilor.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informaţii privind caracteristicile 
nutriţionale care să permită consumatorilor, 
inclusiv celor care urmează un regim 
alimentar special, să aleagă în cunoştinţă 
de cauză.

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. de
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Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când se ia în considerare 
necesitatea de informaţii obligatorii 
referitoare la produsele alimentare, se ţine 
seama de faptul că majoritatea
consumatorilor consideră deosebit de 
necesare anumite informaţii pe care le 
preţuiesc în mod special sau de orice 
avantaje general recunoscute pentru 
consumator, care să-i permită acestuia să 
facă o alegere în cunoştinţă de cauză.

(2) Atunci când se ia în considerare 
necesitatea de informaţii obligatorii 
referitoare la produsele alimentare, se ţine 
seama de faptul că marea majoritate a
consumatorilor consideră deosebit de 
necesare anumite informaţii pe care le 
preţuiesc în mod special sau de orice 
avantaje dovedite ştiinţific pentru 
consumator, care să-i permită acestuia să 
facă o alegere în cunoştinţă de cauză.

Or. de

Justificare

Clarificare şi sublinierea necesităţii utilizării cunoştinţelor ştiinţifice în cadrul procesului 
legislativ în domeniul informaţiilor referitoare la produsele alimentare.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1– partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Informaţiile referitoare la produsele 
alimentare nu trebuie să inducă 
cumpărătorul în eroare, în special:

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

Nu priveşte versiunea în limba română.
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Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sugerând că produsul alimentar posedă 
caracteristici speciale, în timp ce toate 
produsele alimentare similare posedă 
asemenea caracteristici.

(c) sugerând că produsul alimentar posedă 
caracteristici speciale, în timp ce toate 
produsele alimentare similare posedă 
asemenea caracteristici sau evidenţiind în 
mod special absenţa anumitor ingrediente 
şi/sau nutrienţi care în mod normal nu se 
găsesc în produsul alimentar respectiv;

Or. de

Justificare

O formă particulară de a induce în eroare este scoaterea în evidenţă a unor caracteristici 
normale ale unui produs alimentar ca fiind ceva specific, de exemplu când jeleurile gumate 
cu fructe au înscris pe ambalaj faptul că „nu conţin grăsimi”, în condiţiile în care, în mod 
normal, ele nu conţin grăsimi.

Amendamentul 59

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) indicând explicit o reducere 
semnificativă a conţinutului de zahăr 
şi/sau grăsimi atunci când aceasta nu 
corespunde unei reduceri a valorii 
energetice (kilojouli sau kilocalorii);

Or. de

Justificare

Consumatorul obişnuit porneşte de la premisa că un produs alimentar care are înscris pe faţa 
ambalajului  o reducere semnificativă a conţinutului de zahăr sau de grăsimi are implicit şi o 
valoare energetică mai mică. Deseori însă acest lucru nu este adevărat, deoarece zahărul, 
respectiv grăsimile sunt înlocuite cu alte ingrediente. Prin urmare, asemenea inscripţii pe 
produse induc în eroare consumatorul. 
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Amendamentul 60

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) utilizând termenul „dietetic” atunci 
când produsul alimentar nu corespunde 
cu reglementările comunitare privind 
produsele alimentare destinate unui regim 
alimentar special.

Or. de

Justificare

Multe produse alimentare care au inscripţia „dietetic” sugerează un conţinut de zahăr şi de 
grăsimi semnificativ redus şi deci implicit o valoare energetică mult redusă, chiar dacă 
aceasta din urmă nu se aplică. Prin urmare, marcajul „dietetic” ar trebui să fie rezervat 
numai pentru produsele alimentare care sunt destinate unui regim alimentar special.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informaţiile referitoare la produsele 
alimentare sunt precise, clare şi uşor de 
înţeles de către consumator.

eliminat

Or. de

Justificare

Introdus la articolul 3 alineatul (1) litera (a).

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Interdicţia menţionată la alineatul (3) (4) Alineatele (1) şi (3) se aplică, de 
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se aplică, de asemenea: asemenea:

Or. de

Justificare

Conţinutul alineatului (1) ar trebui să se aplice bineînţeles şi reclamei şi prezentării 
produselor alimentare. În plus, versiunea în germană conţine şi o greşeală de traducere.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere alineatelor (3) şi (4), 
operatorii din sectorul alimentar, în cadrul 
întreprinderilor pe care le gestionează, 
asigură şi verifică respectarea cerinţelor 
legislaţiei privind informaţiile referitoare la 
produsele alimentare relevante pentru 
activităţile lor.

Fără a aduce atingere alineatelor (3) şi (4), 
operatorii din sectorul alimentar, în cadrul 
întreprinderilor pe care le gestionează, 
asigură respectarea cerinţelor legislaţiei 
privind informaţiile referitoare la produsele 
alimentare relevante pentru activităţile lor.

Or. de

Justificare

Verificarea face parte din controlul prescris pentru operatorii din sectorul alimentar şi deci 
nu trebuie menţionată în mod explicit.

Amendamentul 64

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 informaţiile care 
însoţesc un produs alimentar dacă o astfel 
de modificare ar induce în eroare 
consumatorul final sau ar reduce în orice 
alt mod nivelul de protecţie a 
consumatorului, în special în ceea ce 
priveşte aspectele de sănătate.

eliminat
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Or. de

Justificare

Regulamentul nu are ca obiect infracţiunile.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii din sectorul alimentar 
responsabili pentru activităţi de vânzare cu 
amănuntul sau de distribuţie care nu 
afectează informaţiile referitoare la 
produsele alimentare au grijă să asigure, 
în limita activităţilor lor respective, 
prezenţa cerinţelor aplicabile privind 
informaţiile referitoare la produsele 
alimentare, în special refuzând furnizarea 
de produse alimentare despre care ştiu 
sau suspectează, pe baza informaţiilor pe 
care le deţin în calitate de profesionişti, că 
nu respectă cerinţele respective.

În cazul în care operatorii din sectorul 
alimentar responsabili pentru activităţi de 
vânzare cu amănuntul sau de distribuţie 
care nu afectează informaţiile referitoare la 
produsele alimentare află, în limita bunei 
diligenţe, că un produs alimentar nu 
corespunde cerinţelor din prezentul 
regulament, aceştia retrag imediat 
produsul din circulaţie.

Or. de

Justificare

Pentru delimitarea clară a responsabilităţilor, dispoziţia ar trebui formulată mai clar. Scopul 
este ca întreprinderile comerciale să nu fie trase la răspundere pentru aspecte care nu intră 
în sfera lor de responsabilitate sau de influenţă. Sentinţa Curţii de Justiţie a UE în cazul 
„Lidl-Italia” a evidenţiat gradul insuficient de certitudine juridică a comercianţilor din 
sectorul alimentar în cadrul legislaţiei în vigoare.

Amendamentul 66

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 
informaţiilor privind produsele alimentare 

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

care nu sunt preambalate operatorului care 
recepţionează alimentele respective în 
vederea vânzării sau procesării ulterioare, 
pentru a permite, după caz, furnizarea către 
consumatorul final a informaţiilor 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare menţionate la articolul 9 
alineatul (1) literele (a)-(c), (f) şi (g).

Or. de

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Indicaţiile speciale privind condiţiile de păstrare şi de utilizare ale unui produs alimentar 
[articolul 9 alineatul 1 litera (g)] trebuie menţionate şi pe ambalajul exterior al unui produs 
alimentar. 

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista menţiunilor obligatorii (Nu priveşte versiunea în limba română.)
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Or. de

Justificare

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) orice ingredient menţionat în anexa II 
care provoacă alergii sau intoleranţă şi
orice substanţă derivată din acesta;

(c) ingredientele menţionate în anexa II 
care provoacă alergii sau intoleranţă şi 
orice substanţă derivată din acestea;

Or. de

Justificare

Amendament lingvistic.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) cantitatea de anumite ingrediente sau 
categorii de ingrediente în conformitate cu 
anexa VI;

Or. de

Justificare

Introducerea trimiterii corecte.
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Amendamentul 71

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) în cazul produselor congelate, data 
producţiei;

Or. de

Justificare

Această precizare este utilă pentru a-i permite utilizatorului să recunoască produsele 
congelate care au fost păstrate prea mult (scandalul legat de carnea alterată).

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) condiţiile speciale de păstrare şi de 
utilizare;

(g) condiţiile speciale de păstrare şi/sau de 
utilizare;

Or. de

Amendamentul 73

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

Mutarea articolului 9 alineatul (1) litera (j) în acest loc din motive de claritate structurală şi 
logică.



PE415.015v01-00 44/89 PR\749676RO.doc

RO

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) menţiuni privind ţara de origine sau 
locul de provenienţă, în cazul în care lipsa 
acestor informaţii ar putea induce 
consumatorul în eroare în ceea ce priveşte 
adevărata ţară de origine sau loc de 
provenienţă a produsului alimentar, în 
special dacă informaţiile care însoţesc 
produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 
altă ţară de origine sau loc de provenienţă; 
în astfel de cazuri menţiunea se face în 
conformitate cu normele prevăzute la 
articolul 35 alineatele (3), (4) şi (5);

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Mutat: din motive de claritate structurală şi logică, această literă trebuie să urmeze imediat 
după articolul 9 alineatul (1) litera (g).
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Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Menţiunile prevăzute la alineatul (1) 
sunt exprimate prin cuvinte şi cifre, cu 
excepţia cazurilor în care consumatorii sunt 
informaţi, în ceea ce priveşte una sau mai 
multe menţiuni, despre alte forme de 
exprimare stabilite de măsurile de aplicare 
adoptate de Comisie. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 49 
alineatul (3).

(2) Menţiunile prevăzute la alineatul (1) 
sunt exprimate prin cuvinte şi cifre, cu 
excepţia cazurilor în care consumatorii sunt 
informaţi, în ceea ce priveşte una sau mai 
multe menţiuni, despre alte forme de 
exprimare stabilite de măsurile de aplicare 
adoptate de Comisie. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 49 
alineatul (3). Reprezentanţii grupurilor de 
interese relevante sunt ascultaţi înainte de 
adoptarea măsurilor de punere în aplicare 
suplimentare.

Or. de

Justificare

Părţile interesate afectate de posibilele măsuri de punere în aplicare suplimentare trebuie 
ascultate în special pentru că ar putea aprecia fezabilitatea tehnică a măsurilor planificate.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. de

Justificare

Lista de la alineatul (1) conţine dispoziţii esenţiale şi, prin urmare, nu ar trebui să intre în 
domeniul de aplicare al procedurii de reglementare. 

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Derogări de la cerinţele privind 
menţiunile obligatorii

eliminat

Pentru anumite tipuri sau categorii de 
produse alimentare, Comisia poate să 
prevadă, în cazuri excepţionale, derogări 
de la cerinţele prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (b) şi (f), cu condiţia 
ca asemenea derogări să nu aibă ca 
rezultat informarea incorectă a 
consumatorului final şi a unităţilor de 
restauraţie colectivă. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. de

Justificare

În măsura în care nu sunt indicate sau prevăzute în prezentul regulament dispoziţii legale 
speciale pentru anumite produse alimentare, menţiunile obligatorii ar trebui să se aplice 
tuturor produselor alimentare, fără a permite Comisiei să aprobe derogări. 
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Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul produselor alimentare 
preambalate, informaţiile obligatorii apar 
pe ambalaj sau pe eticheta ataşată la 
acesta.

(2) În cazul produselor alimentare 
preambalate, informaţiile obligatorii apar 
pe ambalaj.

Or. de

Justificare

Textul eliminat ar putea conduce la apariţia „prospectelor” pentru produse alimentare, lucru 
care trebuie evitat.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În cazul produselor alimentare care nu 
sunt preambalate, se aplică dispoziţiile 
articolului 17 alineatul (3a).

Or. de

Justificare

Adaptare.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere legislaţiei 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 

Fără a aduce atingere legislaţiei comunitare 
specifice aplicabile anumitor produse 
alimentare în ceea ce priveşte cerinţele 
menţionate la articolul 9 alineatul (1) 
literele (a)-(k), menţiunile obligatorii 
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ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta,
menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea 
de cel puţin 3 mm şi sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite şi fond.

prevăzute la articolul 9 alineatul (1) se 
imprimă pe ambalaj sau pe etichetă astfel 
încât să fie clar lizibile.

Comisia Europeană împreună cu 
reprezentanţii grupurilor de interese 
elaborează norme obligatorii privind 
lizibilitatea informaţiilor destinate 
consumatorilor, menţionate pe produsele 
alimentare. Măsurile respective, destinate 
să modifice elemente neesenţiale ale 
prezentului regulament, prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 49 alineatul (3).

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta reguli detaliate de 
prezentare a menţiunilor obligatorii şi să 
extindă cerinţele menţionate la alineatul 
(2) asupra menţiunilor obligatorii 
suplimentare pentru anumite categorii şi 
tipuri de produse alimentare menţionate 
la articolele 10 şi 38. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 

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

Or. de

Justificare

Acest alineat i-ar conferi Comisiei competenţe prea ample, dat fiind faptul că aceste dispoziţii 
nu pot fi considerate în niciun caz „elemente neesenţiale”.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Inscripţiile ar trebui să fie lizibile şi pe ambalajele şi recipientele a căror suprafaţă maximă 
este mai mică de 10 cm2, altfel ele îşi pierd utilitatea. Singurul aspect important în acest caz 
este stabilirea informaţiilor care trebuie să fie menţionate obligatoriu pe ambalajele 
produselor mici. Acest aspect este clarificat în alt loc.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Informaţiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare sunt amplasate 
într-un loc evident, astfel încât să fie uşor 
vizibile, lizibile şi, după caz, indelebile. 
Acestea nu trebuie să fie în nici un caz 
ascunse, trunchiate sau separate prin orice 
alte reprezentări scrise sau imagini, prin 
orice alt element intercalat sau prin 
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intercalat. ambalaj în sine, de exemplu printr-un 
falţ. 

Or. de

Justificare

Completare necesară: ar putea exista interpretări diferite a ceea ce constituie informaţii 
disimulate, fapt care ar periclita certitudinea juridică a comercianţilor de produse 
alimentare.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
articolului 9 alineatul (2), informaţiile 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare sunt formulate într-o versiune 
lingvistică înţeleasă de consumatorii
obişnuiţi din statul membru în care se 
comercializează un produs alimentar.

Or. de

Justificare

Termenul de „versiune lingvistică” se referă atât la limba oficială, cât şi la formulare.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Omisiunea anumitor menţiuni obligatorii Derogări de la cerinţa furnizării
anumitor menţiuni obligatorii

Or. de
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Justificare

Modificări de redactare.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafaţă cea mai mare măsoară 
mai puţin de 25 cm2, numai menţiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele 
(a), (c), (e), (f) şi la articolul 29 alineatul 
(1) litera (a) sunt obligatorii pe ambalaj 
sau pe etichetă. Menţiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt 
furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la 
dispoziţie la cererea consumatorului.

Or. de

Justificare

Specificarea valorii energetice a unui produs alimentar este o informaţie esenţială şi poate fi 
un factor decisiv la luarea unei decizii de cumpărare în cunoştinţă de cauză.

Amendamentul 88

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul produselor care nu sunt 
preambalate, inclusiv cele oferite de 
unităţile de restauraţie colectivă în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) 
litera (d), nu este obligatorie specificarea 
menţiunilor prevăzute la articolul 9 şi la 
articolul 29.

Or. de
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Justificare

A se vedea considerentul (49).

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Omisiunea listei de ingrediente Derogări generale de la obligaţia afişării 
listei de ingrediente

Or. de

Justificare

Modificare lingvistică pentru o mai bună înţelegere a textului.

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999, vinurile 
licoroase, vinurile spumoase, vinurile 
aromatizate şi alte produse obţinute din 
alte fructe decât strugurii, berea cu aromă 
de fructe, berea şi băuturile spirtoase, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
110/2008 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind 
definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea şi protecţia indicaţiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase1, 
precum şi ale amestecurilor de băuturi 
alcoolice. Comisia întocmeşte un raport 
după [cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament] privind aplicarea 
articolului 19 pentru produsele respective, 
care poate fi însoţit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor de etichetare a 
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adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 49 alineatul (3);

ingredientelor. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 49 
alineatul (3);
1(JO L 179, 14.7.1999, p. 1). 1.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 21 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Omisiunea compuşilor unui produs 
alimentar din lista de ingrediente

Derogări de la obligaţia menţionării 
compuşilor unui produs alimentar în lista 

de ingrediente

Or. de

Justificare

Modificarea titlului pentru o mai bună înţelegere a textului.

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 21 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) substanţele utilizate în cantităţile strict 
necesare ca solvenţi sau suporturi pentru 
substanţe nutriţionale, aditivi sau arome;

c) substanţele utilizate în cantităţile strict 
necesare ca solvenţi sau suporturi pentru 
substanţe nutriţionale, aditivi, enzime sau 
arome;
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Or. de

Justificare

Completarea listei de substanţe.

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) nu este vorba de alimente 
preambalate iar consumatorul final este 
informat cu privire la substanţele 
alergene în mod direct de către vânzător 
şi/sau prin intermediul unui afiş amplasat 
în loc vizibil în spaţiul de comercializare 
sau prin intermediul unui material 
informativ anexat.

Or. de

Justificare

O etichetare cuprinzătoare a substanţelor alergene pentru toate produsele este aproape 
imposibilă în cazul produselor care nu sunt preambalate şi ar conduce la dezavantaje 
competitive şi la costuri suplimentare, îndeosebi pentru întreprinderile mici şi mijlocii. În 
plus, în întreprinderile cu suprafaţă de procesare limitată nu poate fi exclus riscul unei 
contaminări încrucişate.

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia poate modifica alineatul (1) 
prin adăugarea de alte cazuri. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesenţiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 49 
alineatul (3).

2. Comisia poate completa alineatul (1) 
prin adăugarea de alte cazuri. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesenţiale ale prezentului regulament, prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 49 
alineatul (3).
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Or. de

Justificare

Clarificare

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 25 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul de valabilitate şi data expirării Termenul de valabilitate, data limită de 
consum şi data producţiei

Or. de

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Data corespunzătoare este indicată în 
conformitate cu anexa IX.

Data corespunzătoare este indicată după 
cum urmează:

A. TERMENUL DE VALABILITATE:
a) Data trebuie să fie precedată de 
termenii:
- „a se consuma de preferinţă înainte 
de…”, atunci când data conţine indicarea 
zilei,
- „a se consuma înainte de sfârşitul …”, 
în celelalte cazuri.
b) Menţiunile prevăzute la punctul (a) 
sunt însoţite:
- fie de data însăşi, sau
- fie de o referinţă la locul în care data 
este indicată pe etichetă.
În caz de nevoie, aceste menţiuni sunt 
completate cu indicaţii privind condiţiile 
de conservare a căror respectare asigură 
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valabilitatea indicată.
c) Data se compune din indicarea, clar şi 
în ordine, a zilei, lunii şi anului.
Cu toate acestea, în cazul alimentelor:
- a căror valabilitate este mai mică de trei 
luni, indicarea zilei şi a lunii este 
suficientă;
- a căror valabilitate este mai mare de trei 
luni, dar nu depăşeşte optsprezece luni, 
indicarea lunii şi a anului este suficientă;
- a căror valabilitate este mai mare de 
optsprezece luni, indicarea anului este 
suficientă.
d) Sub rezerva dispoziţiilor comunitare 
care impun alte indicaţii cu privire la 
dată, menţionarea termenului de 
valabilitate nu este cerută în cazul:
- fructelor şi legumelor proaspete, inclusiv 
cartofii, care nu au fost curăţate, tăiate 
sau nu au făcut obiectul altui tratament 
similar; această derogare nu se aplică 
seminţelor încolţite şi altor produse 
similare, cum ar fi germenii de 
leguminoase,
- vinurilor, vinurilor licoroase, vinurilor 
spumoase, vinurilor aromatizate şi 
produselor similare obţinute din alte 
fructe decât strugurii, precum şi 
băuturilor care corespund codurilor NC 
22060091, 22060093 şi 22060099 şi sunt 
fabricate din struguri sau din must de 
struguri,
- băuturilor care conţin 10 % sau mai 
mult alcool în volum,
- băuturilor răcoritoare nealcoolice, 
sucurilor de fructe, nectarurilor de fructe 
şi băuturilor alcoolice care conţin peste 
1,2 % alcool în volum prezentate în 
recipiente individuale mai mari de cinci 
litri, destinate a fi livrate unităţilor de 
restauraţie colectivă,
- produselor de panificaţie şi de patiserie 
care, prin natura lor, sunt consumate în 
mod normal într-un răstimp de douăzeci 
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şi patru de ore după fabricare,
- oţeturilor,
- sării de bucătărie,
- zahărului în stare solidă,
- produselor zaharoase care constau 
aproape exclusiv din zaharuri aromatizate 
şi/sau colorate,
- gumelor de mestecat şi produselor 
similare de mestecat,
- porţiilor individuale de îngheţată.
B. DATA LIMITĂ DE CONSUM:
a) Trebuie să fie precedată de termenii 
„expiră la data de..”;
b) Termenii prevăzuţi la punctul (a) sunt 
însoţiţi de:
- fie de data însăşi, sau
- fie de o referinţă la locul în care data 
este indicată pe etichetă.
Aceste informaţii sunt urmate de o 
descriere a condiţiilor de conservare care 
trebuie respectate.
c) Data se compune din indicarea, clar şi 
în ordine, a zilei, lunii şi, eventual, a 
anului.
d. Modalităţile de indicare a termenului 
de valabilitate menţionate la punctul 1 
litera (c) din anexa IX pot fi precizate în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 49 alineatul (2).
C. DATA PRODUCŢIEI:
a)  Trebuie să fie precedată de termenii 
„produs la data de..”;
b) Menţiunile prevăzute la punctul (a) 
sunt însoţite:
- fie de data însăşi, sau
- fie de o referinţă la locul în care data 
este indicată pe etichetă.
c) Data se compune din indicarea, clar şi 
în ordine, a zilei, lunii şi, eventual, a 
anului.
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Or. de

Justificare

Din motive de claritate anexa IX se introduce în textul legislativ, fiind completată cu data 
producţiei, la fel ca în cazul articolului 2 alineatul (2) litera (b) (nouă).

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 29 - articolul 1 - litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) cantitatea de lipide, acizi graşi saturaţi, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri şi sare.

b) cantitatea de proteine, lipide, acizi graşi 
saturaţi, glucide, cu referire în mod special 
la zaharuri şi amidon şi sodiu din sare.

Or. de

Justificare

Proteinele trebuie să figureze în menţiunea privind valoarea nutritivă, fiind o substanţă 
nutritivă de importanţă vitală. Amidonul trebuie, de asemenea,  menţionat fiind, ca şi zahărul, 
o glucidă şi o substanţă cu aport energetic. S-a subliniat importanţa nutritiv-fiziologică a 
sodiului. 

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999, precum şi pentru 
vinurile licoroase, vinurile şampanizate, 
vinurile aromatizate şi alte produse 
obţinute din alte fructe decât strugurii, 
pentru berea cu aromă de fructe, berea şi 
băuturile spirtoase, astfel cum sunt definite 
la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European şi al Consiliului
din 15 ianuarie 2008 privind definirea, 
descrierea, prezentarea, etichetarea şi 
protecţia indicaţiilor geografice ale 
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aplicarea prezentului alineat pentru 
produsele respective, care poate fi însoţit 
de măsuri specifice de stabilire a normelor 
referitoare la declaraţia nutriţională pentru 
aceste produse. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 49 
alineatul (3).

băuturilor spirtoase1, precum şi ale 
amestecurilor de băuturi alcoolice.
Comisia întocmeşte un raport după [cinci 
ani de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea prezentului 
alineat pentru produsele respective, care 
poate fi însoţit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor referitoare la declaraţia 
nutriţională pentru aceste produse. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament, prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 49 alineatul (3).
1(JO L 179, 14.7.1999, p. 1). 1.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – literele e şi g

Textul propus de Comisie Amendamentul

e) amidon; eliminat
g) proteine;

Or. de

Justificare

Proteinele au fost introduse la articolul 29 alineatul (1) litera (b).
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Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Listele menţionate conţin dispoziţii esenţiale.

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Valoarea energetică şi cantitatea de 
nutrienţi menţionate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau, 
sub rezerva dispoziţiilor articolului 32 
alineatele (2) şi (3), pe porţie.

2. Valoarea energetică şi cantitatea de 
nutrienţi menţionate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml. De 
asemenea, valoarea energetică şi nutritivă 
pot fi exprimate pe porţie.

Or. de

Justificare

Indicarea valorii energetice şi nutritive pentru 100 g sau 100 ml oferă consumatorilor 
posibilitatea de a compara produsele în mod direct. De aceea, în principiu, prezentarea 
acestor date ar trebui să fie obligatorie şi în cazul produselor ambalate porţionat. 
Specificarea suplimentară a valorii energetice şi nutritive pe porţie ar trebui desigur să fie 
posibilă, îndeosebi în cazul produselor ambalate porţionat.
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Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În afară de declaraţia nutriţională pentru 
100 g sau 100 ml menţionată la articolul 31 
alineatul (2), informaţiile pot fi exprimate 
pentru fiecare porţie, corespunzătoare 
cantităţii de pe etichetă, cu condiţia să fie 
precizat numărul de porţii din ambalaj.

1. În afară de declaraţia nutriţională 
obligatorie pentru 100 g sau 100 ml 
menţionată la articolul 31 alineatul (2), 
informaţiile pot fi exprimate pentru fiecare 
porţie, corespunzătoare cantităţii de pe 
etichetă, cu condiţia să fie precizat numărul 
de porţii din ambalaj şi în măsura în care 
mărimile porţiilor sunt realiste şi sunt 
prezentate sau explicate într-un mod
inteligibil pentru consumatorul mediu.
Comisia elaborează, împreună cu 
întreprinderile din sectorul alimentar şi 
autorităţile competente ale statelor 
membre orientări privind specificarea 
unor mărimi realiste ale porţiilor.

Or. de

Justificare

Definiţia mărimii porţiei ajută consumatorul să se raporteze la realitate. Astfel, consumatorii 
pot, de exemplu, să îşi facă o idee mai precisă despre o porţie care constă din 8 unităţi sau 
bucăţi (biscuiţi) sau o jumătate de ceaşcă (de ex. nuci) decât dacă li s-ar indica gramajul. În 
plus, mărimea porţiei trebuie să se orienteze în funcţie de un consum mediu realist al 
consumatorilor pentru a nu îi induce în eroare. (De exemplu, o mărime a porţiei de 25 g s-a 
dovedit a fi o mărime de referinţă nerealistă).

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Declaraţia nutriţională poate fi 
exprimată numai raportat la porţie în 
cazul în care produsul alimentar este 
preambalat ca porţie individuală.

eliminat

Or. de
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Justificare

A se vedea articolul 31 alineatul (2).

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia stabileşte modul de exprimare 
numai raportat la porţie pentru produsele 
alimentare prezentate în ambalaje care 
conţin mai multe porţii de produs, dar 
care nu au fost ambalate ca porţii 
individuale. Măsurile respective, destinate 
să modifice elemente neesenţiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

A se vedea articolul 31 alineatul (2).

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În afară de formele de exprimare 
menţionate la articolul 31 alineatele (2) şi 
(3), declaraţia nutriţională poate fi 
exprimată în alte moduri, cu condiţia să fie 
respectate următoarele cerinţe esenţiale:

În afară de formele de exprimare 
menţionate la articolul 31 alineatele (2) şi 
(3), declaraţia nutriţională poate fi 
exprimată, suplimentar, în alte moduri, de 
exemplu, prin simboluri grafice.

a) forma de exprimare are drept scop să 
faciliteze înţelegerea de către consumator 
a contribuţiei sau a importanţei 
produsului alimentar pentru valoarea 
energetică şi conţinutul de nutrienţi al 
unui regim alimentar; precum şi
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b) se bazează pe aporturile armonizate de 
referinţă sau, în absenţa acestora, pe 
sfaturile ştiinţifice general acceptate 
privind valoarea energetică şi aporturile 
de nutrienţi; precum şi
c) se bazează pe elemente care dovedesc 
cunoaşterea şi utilizarea de către 
consumatorul de rând a prezentării 
informaţiilor.
(2) Astfel de forme suplimentare de 
exprimare menţionate la alineatul (1) sunt 
identificate în cadrul sistemelor naţionale 
menţionate la articolul 44.

Or. de

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Menţiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declaraţia 
nutriţională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar şi 
în următoarea ordine: cantitatea de lipide, 
acizi graşi saturaţi, glucide, cu referire în 
mod special la zaharuri şi sare.

1. Menţiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declaraţia 
nutriţională obligatorie, figurează în 
acelaşi câmp vizual cu datele menţionate 
la articolul 29 alineatele (1) şi (2) 
constituind un întreg şi prezentate sub 
formă de tabel. Acestea sunt prezentate în 
următoarea ordine: valoarea energetică, 
cantitatea de proteine, lipide menţionând 
în mod special acizii graşi saturaţi, glucide, 
cu referire în mod special la zaharuri şi 
amidon şi sodiu din sare.

Or. de

Justificare

Pentru concordanţă cu alte amendamente (a se vedea articolul 29 alineatul (1) litera (b)); 
Forma tabelară facilitează o privire de ansamblu asupra datelor.
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Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Menţiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declaraţia 
nutriţională obligatorie figurează 
împreună cu datele prevăzute la alineatul 
(1) de la prezentul articol în dreapta jos pe 
partea vizibilă a ambalajului cu caractere 
grafice de 3 mm şi încadrate într-un 
dreptunghi.

Or. de

Justificare

Una dintre cele mai importante informaţii despre alimente este valoarea energetică. În 
consecinţă, aceasta ar trebui să figureze pe partea vizibilă a ambalajului amplasat în mod 
uniform în acelaşi loc pentru toate produsele şi să fie repetată într-o formă vizibilă, pentru ca 
consumatorii să o poată remarca la prima privire.

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 - paragrafele 1 şi 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Declaraţia nutriţională referitoare la 
nutrienţii menţionaţi la articolul 29 
alineatul (2) figurează în acelaşi loc şi, 
după caz, în ordinea de prezentare 
prevăzută în partea C din anexa XIII.

2. Declaraţia nutriţională extinsă voluntară 
referitoare la nutrienţii menţionaţi la 
articolul 29 alineatul (2) figurează, după 
caz, în ordinea de prezentare prevăzută în 
partea C din anexa XIII. Dispoziţiile 
alineatului (1) se aplică în cazul unei 
alerte prelungite.

În cazul în care declaraţia nutriţională nu 
apare în câmpul vizual principal, aceasta 
se prezintă sub formă de tabel, cu 
numerele aliniate, dacă spaţiul o permite. 
În cazul în care spaţiul nu permite, 
declaraţia se prezintă în formă liniară.

Or. de
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Justificare

Clarificare şi concordanţă cu alineatul (1).

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazurile în care valoarea energetică 
sau cantitatea de nutrienţi ale unui produs 
este neglijabilă, declaraţia nutriţională 
referitoare la elementele respective poate fi 
înlocuită cu menţiunea „Conţine cantităţi 
nesemnificative de ….” amplasată în 
imediata apropiere a declaraţiei 
nutriţionale, dacă aceasta există.

4. În cazurile în care valoarea energetică 
sau cantitatea de nutrienţi individuali a
unui produs este neglijabilă, declaraţia 
nutriţională referitoare la elementele 
respective poate fi înlocuită cu menţiunea 
„Conţine cantităţi nesemnificative de ….” 
amplasată în imediata apropiere a 
declaraţiei nutriţionale, dacă aceasta există.

Or. de

Justificare

Simplificarea implementării regulamentului.

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5 – introducere şi litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Reprezentările grafice sau simbolurile 
pentru prezentarea declaraţiei nutriţionale 
pot fi utilizate în cadrul unui sistem 
naţional menţionat la articolul 44, cu 
condiţia să fie respectate următoarele 
cerinţe esenţiale:

5. Reprezentările grafice sau simbolurile 
pentru prezentarea declaraţiei nutriţionale 
pot fi utilizate în mod suplimentar, adică 
prin repetarea informaţiilor scrise, cu 
condiţia să fie respectate următoarele 
cerinţe esenţiale:

a) astfel de forme de prezentare nu induc 
consumatorul în eroare; precum şi

a) astfel de forme de prezentare nu induc 
consumatorul în eroare şi nu îi abat atenţia 
de la declaraţia nutriţională; precum şi

Or. de
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Justificare

Reglementările naţionale speciale nu ar fi conforme cu piaţa internă. Ar trebui însă să existe 
posibilitatea de a se păstra şi de a se dezvolta în continuare formele de prezentare consacrate 
deja existente cu caracter industrial sau comercial.

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Comisia poate stabili norme referitoare 
la alte aspecte ale prezentării declaraţiei 
nutriţionale decât cele menţionate la 
alineatul (5). Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 49 
alineatul (3).

6. Comisia, cu consultarea EFSA şi a 
părţilor interesate relevante, asigură 
respectarea condiţiilor enunţate la 
alineatul (5) literele (a) şi (b) în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 49 
alineatul (3).

Or. de

Justificare

Este vorba de dispoziţii esenţiale, a căror modificare nu poate fi lăsată exclusiv în sarcina 
Comisiei.

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 35 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerinţe aplicabile Cerinţe aplicabile informaţiilor 
suplimentare voluntare

Or. de

Justificare

Clarificare
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Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislaţia comunitară 
specifică, se aplică alineatele (3) şi (4) 
atunci când ţara de origine sau locul de 
provenienţă al produsului alimentar este 
menţionat în mod voluntar pentru a 
informa consumatorii că un produs 
alimentar îşi are originea sau provine din 
Comunitatea Europeană sau o anumită ţară 
sau un anumit loc. 

2. Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislaţia comunitară 
specifică, ca, de exemplu, Regulamentul 
(CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 
martie 2006 privind specialităţile 
tradiţionale garantate din produse 
agricole şi alimentare şi Regulamentul 
(CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 
martie 2006 privind protecţia indicaţiilor 
geografice şi a denumirilor de origine ale 
produselor agricole şi alimentare se aplică 
alineatele (3) şi (4) atunci când ţara de 
origine sau locul de provenienţă al 
produsului alimentar este menţionat în mod 
voluntar pentru a informa consumatorii că 
un produs alimentar îşi are originea sau 
provine din Comunitatea Europeană sau o 
anumită ţară sau un anumit loc. În aceste 
situaţii etichetarea se face după modelul 
„Produs în UE (denumirea statului 
membru)“. În plus, se poate indica 
denumirea regiunii.

Or. de

Justificare

Menţionarea regiunii de provenienţă corespunde dorinţei multor consumatori de a se indica 
pe etichetă specialităţile regionale. Eticheta „Produs în UE“ atestă respectarea legislaţiei 
comunitare din domeniul alimentar, putând reprezenta o informaţie interesantă pentru 
consumatori.

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul cărnii, cu excepţia celei de vită 
sau de mânzat, indicarea ţării de origine 

4. În cazul cărnii de pasăre şi a celorlalte 
tipuri de carne, cu excepţia celei de vită 
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sau a locului de provenienţă poate apărea 
ca un singur loc numai atunci când
animalele s-au născut, au fost crescute şi 
sacrificate în aceeaşi ţară sau în acelaşi 
loc. În alte cazuri, se furnizează 
informaţii privind fiecare din locurile 
diferite de naştere, de creştere sau de 
sacrificare.

sau de mânzat, pot apărea ca ţară de 
origine sau loc de provenienţă numai locul
în care animalele au fost ţinute şi/sau 
îngrăşate, prin urmare nu locul de 
creştere, sacrificare, procesare sau 
ambalare. Alternativ, se pot indica oricare 
dintre locurile de naştere, de creştere, 
sacrificare, procesare sau ambalare.

Or. de

Justificare

Tocmai în cazul cărnii a existat în trecut o serie întreagă de scandaluri care au zdruncinat 
foarte mult încrederea consumatorilor. O etichetare clară a locului de origine pentru tipurile 
de carne menţionate garantează libertatea de alegere şi poate întări încrederea 
consumatorilor în calitatea produselor.

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Articolul 35 - alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În cazul fructelor şi legumelor 
proaspete se poate indica ca ţară de 
origine sau loc de provenienţă numai 
locul în care a fost cultivat produsul.

Or. de

Justificare

În cazul fructelor şi legumelor se raportează constant situaţii de tratare excesivă cu pesticide. 
O etichetare clară a locului de origine garantează libertatea de alegere şi poate întări 
încrederea consumatorilor în calitatea produselor.

Amendamentul 116

Propunere de regulament
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informaţiile voluntare nu trebuie incluse în 
detrimentul spaţiului disponibil pentru 

Informaţiile voluntare trebuie să fie 
lizibile. Acestea nu trebuie incluse în 
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informaţiile obligatorii. detrimentul spaţiului disponibil pentru 
informaţiile obligatorii nici nu trebuie să 
îngreuneze identificarea informaţiilor 
obligatorii.

Or. de

Amendamentul 117

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – literele a b şi c

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) protecţia sănătăţii publice; eliminat
b) protecţia consumatorilor;
c) combaterea fraudelor;

Or. de

Justificare

Literele (a) - (c) sunt garantate suficient prin prezentul regulament.

Amendamentul 118

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În conformitate cu alineatul (1), statele 
membre pot introduce măsuri privind 
menţionarea obligatorie a ţării de origine 
sau a locului de provenienţă al produselor 
alimentare numai atunci când există 
dovada unei legături între anumite calităţi 
ale produsului şi originea sau provenienţa 
sa. Odată cu notificarea Comisiei în 
legătură cu astfel de măsuri, statele 
membre oferă dovezi conform cărora 
majoritatea consumatorilor acordă o 
atenţie semnificativă furnizării acestor 
informaţii.

eliminat
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Or. de

Justificare

Deoarece reiese faptul că alimentele din UE respectă dispoziţii comunitare clare, menţiunile 
suplimentare din partea statelor membre, propuse în acest alineat se dovedesc inutile.

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Articolul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41
Măsuri naţionale pentru produsele 

alimentare care nu sunt preambalate

eliminat

(1) Pentru produsele alimentare 
prezentate ne-preambalate la vânzare 
către consumatorul final şi către unităţile 
de restauraţie colectivă sau pentru 
produsele alimentare ambalate în locul în 
care sunt vândute la cererea 
cumpărătorului sau preambalate în 
vederea vânzării lor imediate, statele 
membre pot adopta norme detaliate 
privind modalitatea în care trebuie să fie 
prezentate menţiunile prevăzute la 
articolele 9 şi 10.
(2) Statele membre pot decide să nu 
solicite furnizarea unora dintre 
menţiunile prevăzute la alineatul (1), în 
afara celor specificate la articolul 9 
alineatul (1) litera (c), numai dacă 
unităţile de restauraţie colectivă sau 
consumatorul primeşte totuşi informaţii 
suficiente.
(3) Statele membre comunică Comisiei 
textul măsurilor prevăzute la alineatele 
(1) (2), fără întârziere.

Or. de

Justificare

Obligaţiile impuse la nivelul statelor membre ar duce prezentul regulament la absurd, cu 
efecte negative pentru piaţa internă.
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Amendamentul 120

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când se face trimitere la 
prezentul articol, statele membre care 
consideră necesară adoptarea noii 
legislaţii privind informaţiile referitoare 
la produsele alimentare trebuie să notifice 
în prealabil Comisia şi celelalte state 
membre de măsurile avute în vedere şi să 
specifice motivele care stau la baza lor.

eliminat

Or. de

Justificare

A se vedea articolul 41 alineatul (3).

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statul membru în cauză poate lua 
măsurile avute în vedere numai la trei 
luni de la notificarea menţionată la 
alineatul (1), cu condiţia de a nu fi primit 
un aviz negativ din partea Comisiei.

eliminat

Or. de

Justificare

A se vedea alineatul (1).
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Amendamentul 122

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Directiva 98/34/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 
de stabilire a unei proceduri pentru 
furnizarea de informaţii în domeniul 
standardelor şi reglementărilor tehnice nu 
se aplică măsurilor cuprinse în procedura 
de notificare la care s-a făcut referire la 
alineatele (1)-(4).

5. Directiva 98/34/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 
de stabilire a unei proceduri pentru 
furnizarea de informaţii în domeniul 
standardelor şi reglementărilor tehnice nu 
se aplică măsurilor cuprinse în procedura 
de notificare la care s-a făcut referire la 
alineatele (2) şi (4).

Or. de

Justificare

Adaptare la modificările aduse alineatelor (1) şi (3).

Amendamentul 123

Propunere de regulament
CAPITOLUL VII
DEZVOLTAREA SISTEMELOR NAŢIONALE

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul VII eliminat
Articolul 44

Sistemele naţionale
(1) Statele membre pot adopta, recomanda 
sau, altfel, viza sistemele naţionale 
reprezentate de norme neobligatorii 
precum recomandări, orientări, standarde 
sau orice alte norme neobligatorii, 
(denumite în continuare „sisteme 
naţionale”) care au drept scop să asigure 
aplicarea următoarelor dispoziţii în 
conformitate cu cerinţele esenţiale 
prevăzute de:
a) articolul 33 alineatul (2) privind forme 
suplimentare de exprimare a declaraţiei 
nutriţionale;
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b) articolul 34 alineatul (5) privind 
prezentarea declaraţiei nutriţionale.
(2) Prin intermediul sistemelor naţionale, 
Comisia poate stabili punerea în aplicare 
a altor dispoziţii prevăzute de legislaţia 
privind informaţiile referitoare la 
produsele alimentare, pe lângă cele 
menţionate la alineatul (1), şi a cerinţelor 
esenţiale aferente. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 49 alineatul (3).
(3) Statele membre pot să dezvolte sisteme 
naţionale din proprie iniţiativă sau la 
cererea părţilor interesate în conformitate 
cu principiile şi cerinţele generale 
prevăzute în capitolele II şi III din 
prezentul regulament şi:
a) în urma cercetărilor amănunţite 
referitoare la protecţia consumatorilor; 
precum şi
b) în urma unei consultări ample a unei 
serii vaste de părţi interesate, prin 
valorificarea celor mai bune practici.
(4) Sistemele naţionale includ 
mecanismele corespunzătoare pentru a 
permite consumatorilor să identifice 
produsele alimentare care sunt etichetate 
în conformitate cu sistemele naţionale, 
pentru a monitoriza nivelul de 
conformitate cu sistemul şi pentru a 
evalua impactul acestuia.
(5) Statele membre furnizează Comisiei 
detalii privind sistemele naţionale 
menţionate la alineatul (1), inclusiv un 
element de identificare pentru produsele 
alimentare care sunt etichetate în 
conformitate cu sistemul naţional 
respectiv. Comisia face cunoscute 
respectivele detalii publicului, în special 
printr-o pagină web creată în acest scop.
(6) Comisia încurajează şi organizează 
schimburi de informaţii între statele 
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membre şi cu aceasta în ceea ce priveşte 
adoptarea şi implementarea sistemelor 
naţionale. Comisia încurajează 
participarea părţilor interesate în cadrul 
respectivelor schimburi, în special prin 
intermediul grupului consultativ pentru 
lanţul alimentar, sănătatea animală şi 
sănătatea plantelor înfiinţat prin Decizia 
nr. 2004/613/CE a Comisiei din 6 august 
2004 privind crearea grupului consultativ 
pentru lanţul alimentar, sănătatea 
animală şi sănătatea plantelor.
(7) În urma consultării cu statele membre, 
Comisia poate adopta îndrumări privind 
aplicarea prezentului articol.

Articolul 45
Prezumţia de conformitate

(1) Toate informaţiile referitoare la 
produsele alimentare furnizate în 
conformitate cu un sistem naţional sunt 
considerate ca respectând cerinţele 
esenţiale prevăzute la articolul 44 
alineatele (1) şi (2). 
(2) Aplicarea sistemelor naţionale nu 
creează obstacole în ceea ce priveşte 
libera circulaţie a produselor.

Articolul 46
Măsuri comunitare

(1) În cazul în care Comisia consideră că 
un sistem naţional nu este în conformitate 
cu dispoziţiile prezentului regulament, 
aceasta poate adopta o decizie, după 
informarea Comitetului menţionat la 
articolul 49 alineatul (1), prin care 
solicită unui stat membru să abroge sau 
să modifice respectivul sistem naţional.
(2) Comisia poate adopta măsuri de 
punere în aplicare referitoare la 
dispoziţiile prevăzute la articolul 44 
alineatele (1) şi (2). Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
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articolul 49 alineatul (3).
Articolul 47

Norme de aplicare
Comisia poate adopta norme detaliate de 
aplicare a prezentului capitol. 
Respectivele măsuri de modificare a 
elementelor neesenţiale din prezentul 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 49 alineatul (2).

Or. de

Justificare

Reglementările naţionale speciale ar fi numai în aparenţă neobligatorii; de facto, există o 
constrângere pentru respectarea acestor reglementări speciale, ceea ce iarăşi nu este 
conform cu piaţa internă.

Amendamentul 124

Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful -1 (nou)
Regulamentul (CE) 1924/2006
Articolul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Articolul 4 din Regulamentul (CE) 
nr. 1924/2006 se elimină.

Or. de

Justificare

„Profilul valorii nutritive“ este o noţiune politică, însă fără acoperire ştiinţifică. În acest caz, 
nu este vorba de o informare, ci mai degrabă de o îndoctrinare. Întrucât prezentul 
regulament privind informarea în legătură cu alimentele îşi propune să ofere consumatorului 
mediu informaţii inteligibile, lizibile şi, implicit, reale, articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 
1924/2006 este superfluu şi ar trebui eliminat.
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Amendamentul 125

Propunere de regulament
Articolul 52a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 52a
Dispoziţie tranzitorie privind introducerea 

pe piaţă a alimentelor
Alimentele introduse pe piaţă sau 
etichetate înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului regulament şi care nu sunt 
conforme cu acesta pot fi comercializate 
în continuare până la expirarea 
termenului de valabilitate a acestora dar 
nu mai mult de [5 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.]

Or. de

Amendamentul 126

Propunere de regulament
Articolul 53 – paragrafele 3 şi 3a (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 29-34 se aplică începând cu 
[prima zi a lunii, 3 ani de la intrarea în 
vigoare], cu excepţia produselor alimentare 
etichetate de întreprinderi care au, la data 
intrării în vigoare, mai puţin de 10 angajaţi
şi a căror cifră de afaceri anuală şi/sau al 
căror total al bilanţului anual nu depăşeşte 
2 milioane EUR, pentru care respectivele 
articole se aplică începând cu [prima zi a 
lunii, 5 ani de la intrarea în vigoare].

Articolele 29-34 se aplică începând cu 
[prima zi a lunii, 3 ani de la intrarea în 
vigoare], cu excepţia produselor alimentare 
etichetate de întreprinderi care au, la data 
intrării în vigoare, mai puţin de 25 de 
angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală 
şi/sau al căror total al bilanţului anual nu 
depăşeşte 2 milioane EUR, pentru care 
respectivele articole se aplică începând cu 
[prima zi a lunii, 5 ani de la intrarea în 
vigoare].

Or. de

Justificare

Adaptare la Regulamentul Health Claims.
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Amendamentul 127

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) valoarea energetică; a) (Nu priveşte versiunea în limba 
română.)

Or. de

Justificare

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul 128

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

b) unul sau mai multe din următoarele 
elemente nutritive sau componentele 
acestora:

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

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

Or. de

Justificare

Sublinierea importanţei proteinelor prin modificarea ordinii enumerării şi a importanţei 
nutritive a sodiului.
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Amendamentul 129

Propunere de regulament
Anexa I - punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Studiile au demonstrat că acizii graşi trans (AGT) naturali se deosebesc de AGT obţinuţi 
industrial neavând, nici chiar în cazul unui consum intens, efecte negative pentru sănătate. 

Amendamentul 130

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „Noi tipuri de zaharuri“ înseamnă 
substanţe similare zahărului care fac 
parte din clasa Novel Food, precum 
izomaltul şi D-tagatoza.

Or. de

Justificare

D-tagatoza şi izomaltul sunt produse de tip Novel-Food autorizate recent. Ele fac parte din 
grupa zaharurilor însă se deosebesc clar de cele 3 tipuri normale de zahăr în ceea ce priveşte 
conţinutul de calorii, valoarea glicemiei, precum şi favorizarea apariţiei cariilor.

Amendamentul 131

Propunere de regulament
Anexa I - punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

proteine calculat cu formula: proteine = 
azot total Kjeldahl x 6,25 sau x 6,38 
pentru lactoproteine;

Or. de

Justificare

Potrivit standardului CODEX, coeficientul de conversie pentru produsele lactate, obţinute din 
proteine animale, este de 6,38. Chiar şi la nivel naţional, în statele membre ale UE în prezent 
se foloseşte un coeficient de conversie de 6,38.

Amendamentul 132

Propunere de regulament
Anexa I - punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „câmpul vizual principal” înseamnă 
câmpul vizual care este cel mai probabil să 
fie afişat sau făcut vizibil în condiţii 
normale sau uzuale de vânzare sau 
utilizare.

13. „Partea vizibilă a ambalajului” 
înseamnă latura sau suprafaţa 
ambalajului produsului alimentar care 
este cel mai probabil să fie afişată sau 
făcută vizibilă în condiţii normale sau 
uzuale de vânzare sau utilizare.

Or. de

Justificare

Termenul „partea vizibilă“ este mai adecvat în acest context, deoarece se are în vedere 
partea din faţă sau, când acest lucru nu este posibil, partea de sus a ambalajului.

Amendamentul 133

Propunere de regulament
Anexa II – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

INGREDINTE CARE CAUZEAZĂ
ALERGII SAU INTOLERANŢE

INGREDIENTE CARE POT CAUZA
ALERGII SAU INTOLERANŢE

Or. de
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Justificare

În principiu, ingredientele nu provoacă alergii sau intoleranţe.

Amendamentul 134

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

d) cereale utilizate pentru fabricarea 
distilatelor alcoolice.

Or. de

Justificare

În urma procesului de distilare alcoolică nu rezultă nicio substanţă alergenă. Întrucât 
produsele de distilare alcoolică nu sunt utilizate numai pentru producerea băuturilor 
alcoolice, ci şi pentru producerea alimentelor, trebuie evitată etichetarea privind absenţa 
alergenilor în cadrul acestor produse, deoarece poate induce în eroare.

Amendamentul 135

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

a) zer utilizat pentru fabricarea distilatelor 
alcoolice.

Or. de

Justificare

A se vedea alineatul (1) litera (d).
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Amendamentul 136

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 8 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

A se vedea alineatul (1) litera (d). 

Amendamentul 137

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuţa 1 şi 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

- fructe şi legume proaspete, precum şi
produse neprelucrate care conţin un singur 
ingredient sau o singură categorie de 
ingrediente;

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

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

Or. de

Amendamentul 138

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- alimente care nu sunt preambalate, 
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inclusiv cele oferite în cadrul unităţilor de 
restauraţie colectivă, destinate 
consumului direct.

Or. de

Justificare

A se vedea articolul 17 alineatul (3a) (nou) şi articolul 22 alineatul (1b) litera (a) (nouă). 

Amendamentul 139

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Dulciuri de sezon, în special produse din 
zahăr şi ciocolată sub formă de figurine.

Or. de

Justificare

Iepuraşii de paşti şi moş crăciunii de ciocolată, fiind produse tradiţionale de sezon, ar trebui 
exceptate de la obligaţia declaraţiei nutriţionale.

Amendamentul 140

Propunere de regulament
Anexa V – partea B – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Denumirea produsului alimentar 
cuprinde sau este însoţită de o menţiune a 
stării fizice în care se găseşte produsul 
alimentar sau a tratamentului specific care 
i-a fost aplicat (de exemplu praf, liofilizat, 
congelat, congelat rapid, concentrat, 
afumat), în toate cazurile în care omiterea 
acestei indicaţii ar putea induce 
cumpărătorul în eroare.

1. Denumirea produsului alimentar 
cuprinde sau este însoţită de o menţiune a 
stării fizice în care se găseşte produsul 
alimentar sau a tratamentului specific care 
i-a fost aplicat (de exemplu praf, liofilizat, 
congelat, congelat rapid, dezgheţat, 
concentrat, afumat), în toate cazurile în 
care omiterea acestei indicaţii ar putea 
induce cumpărătorul în eroare.

Or. de
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Amendamentul 141

Propunere de regulament
Anexa VI – partea B – tabel – rândul 17 – coloana 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepţia cărnii de vită, această 
definiţie cuprinde şi carnea care este 
desprinsă mecanic de pe oase şi care nu 
intră sub incidenţa definiţiei „cărnii 
separate mecanic“ din anexa I secţiunea 
1.14 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Or. de

Justificare

Această clarificare este necesară din motive care ţin de piaţa internă, deoarece statele 
membre clasifică acest tip de carne în mod diferit. De exemplu, în Irlanda, Anglia, Belgia, 
Franţa, Olanda, Danemarca, Finlanda, Suedia şi unele dintre noile state membre, acest tip de 
carne intră în categoria „carne“ fără alte restricţii, în timp ce alte state membre, printre care 
Germania, îl încadrează în categoria „carne separată mecanic“.  Astfel, se poate ajunge la 
multe situaţii de concurenţă neloială.

Amendamentul 142

Propunere de regulament
Anexa IX

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IX anexă eliminată

Or. de

Justificare

A fost inclusă în textul legislativ la articolul 25.

Amendamentul 143

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

a nutrienţilor care apar într-o declaraţie 
nutriţională extinsă în mod voluntar

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

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

Energie      Energie      

lipide proteine 
din care: lipide
- acizi graşi saturaţi                            din care
- acizi graşi trans                       - acizi graşi saturaţi                            
- acizi graşi mononesaturaţi                           - acizi graşi trans                       
- acizi graşi polinesaturaţi                      - acizi graşi mononesaturaţi                            
Glucide                                         - acizi graşi polinesaturaţi                        
        din care Glucide                                         
- zaharuri                                                            din care
- polioli                            - zaharuri                                                    
- amidon                                                      - polioli                            
fibre                                               - amidon                                                      
proteine                                                        fibre                                               
Sare                                                             Sodiu din sare;                                                             
vitamine şi minerale vitamine şi minerale

Or. de

Justificare

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

1. Context

Consumatorii au dreptul să cunoască conţinutul alimentelor. Prin urmare, informaţiile privind 
compoziţia şi valoarea nutriţională a acestora sunt esenţiale din moment ce reprezintă baza în 
temeiul căreia consumatorii pot alege în mod conştient şi raţional ceea ce cumpără. Deşi 
legislaţia comunitară cuprinde o serie întreagă de regulamente şi directive privind 
ingredientele din alimente şi modalităţile de etichetare a acestora, nu dispunem până în 
prezent de un sistem de etichetare obligatoriu. Pe lângă faptul că numărul dispoziţiilor 
generale şi speciale din legislaţia comunitară privind informaţiile despre alimente a crescut 
conducând la nesiguranţă juridică, normele naţionale suplimentare creează denaturări ale 
concurenţei şi bariere în calea comerţului în cadrul pieţei interne a Uniunii Europene. Aceste 
probleme pot fi rezolvate doar printr-un sistem european comun de etichetare a alimentelor. 

2. Textul Comisiei

La sfârşitul lui ianuarie 2008 Comisia a înaintat Parlamentului şi Consiliului o propunere 
pentru revizuirea dispoziţiilor UE privind etichetarea produselor alimentare. Această 
propunere urmăreşte realizarea obiectivului unei mai bune legiferări, simplificarea cadrului 
legislativ actual în materie de etichetare a produselor alimentare urmând a fi realizată prin 
unificarea şi înlocuirea a şapte directive şi a unui regulament. În plus, propunerea vizează 
reducerea birocraţiei, asigurarea unui grad ridicat de certitudine juridică actorilor din lanţul 
alimentar, îmbunătăţirea competitivităţii în industria alimentară europeană, garantarea 
siguranţei alimentare, precum şi a unei informări ample a consumatorilor cu privire la 
alimente şi promovarea unei alimentaţii sănătoase ca parte a strategiei Uniunii Europene de 
luptă împotriva obezităţii. Proiectul de regulament cuprinde următoarele propuneri esenţiale:

Menţiuni obligatorii
Proiectul Comisiei prevede o serie de noi menţiuni obligatorii pentru etichetarea produselor 
alimentare (articolul 9). Printre acestea se numără extinderea etichetării substanţelor alergene 
la produse care nu sunt preambalate (articolul 22), precum şi o declaraţie nutriţională 
detaliată. Comisia propune ca toate menţiunile obligatorii să fie înscrise cu caractere de cel 
puţin 3mm. Sunt prevăzute excepţii de la etichetarea obligatorie în cazul băuturilor alcoolice, 
şi anume pentru vin, bere şi băuturi spirtoase.

Indicarea şi prezentarea valorilor nutriţionale
Comisia propune o declaraţie nutriţională detaliată care trebuie să figureze în „câmpul vizual 
principal” al ambalajului (articolele 29-34). Menţiunile privind valoarea energetică a 
alimentelor şi cantitatea de lipide din nutrienţi, acizi graşi saturaţi, glucide, zahăr şi sare 
(articolul 29 alineatul (1)) trebuie specificate în ordine corespunzătoare pe partea din faţă a 
ambalajului şi exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau per porţie. Alte informaţii (articolul 29 
articolul (2)) pot fi menţionate în alte părţi ale ambalajului, dar trebuie în orice caz prezentate 
sub formă tabelară într-o „căsuţă nutriţională” (articolul 34 alineatul (2)). Toate menţiunile 
trebuie să fie raportate la 100 g/100 ml sau - în cazul produselor ambalate porţionat - per 
porţie, şi trebuie exprimate ca procent din cantitatea zilnică recomandată a respectivului 
nutrient (articolul 31).
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Sistemele naţionale de etichetare
Proiectul Comisiei le acordă statelor membre suficientă libertate pentru adoptarea de norme 
naţionale de etichetare. În conformitate cu capitolele VI şi VII, în cazuri excepţionale statele 
membre trebuie să aibă posibilitatea de a adopta dispoziţii legale pentru anumite categorii de 
alimente şi să poată dezvolta sisteme naţionale de etichetare pe lângă forma de prezentare 
obligatorie (articolul 44 alineatul (3) şi articolul 34 alineatul (5)). În plus, statelor membre 
trebuie să li se lase posibilitatea de a adopta norme naţionale în ceea ce priveşte modalitatea 
de prezentare în cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate, cum ar fi produsele de 
panificaţie şi preparatele din carne, precum şi în cazul alimentelor preparate în unităţi de 
restauraţie colective ca restaurantele sau bucătăriile mari, după cum trebuie să aibă libertatea 
de a alege dacă în aceste cazuri specifice consideră că anumite informaţii obligatorii - cu 
excepţia etichetării substanţelor alergene - nu sunt necesare (articolul 41). 

3. Observaţiile raportoarei:

Raportoarea salută propunerea de regulament a Comisiei. Introducerea unui sistem de 
etichetare uniform la nivelul întregii Uniuni este necesară.  Pe de o parte o astfel de 
reglementare asigură transparenţa în interesul consumatorilor, pe de altă parte conferă o mai 
mare claritate acquis -ului comunitar în ceea ce priveşte legiferarea în domeniul produselor 
alimentare şi asigură astfel o mai mare certitudine juridică în interesul întreprinderilor de 
produse alimentare, datorită faptului că o întreagă serie de dispoziţii existente vor fi unificate 
în noul regulament. Un regulament cuprinzător privind etichetarea produselor alimentare 
poate ajuta consumatorul să cumpere conştient şi raţional şi astfel să îşi adapteze regimul 
alimentar în funcţie de dorinţele şi nevoile personale. Fapt care ar putea avea efecte pozitive 
asupra sănătăţii populaţiei europene. Armonizarea sistemului de etichetare este deosebit de 
relevant şi pentru buna funcţionare a pieţei interne comune, deoarece în prezent 
reglementările naţionale suplimentare şi diversele interpretări pe care statele membre le dau 
legislaţiei europene deja existente în materie de etichetare creează bariere în calea comerţului 
şi probleme legate de concurenţa loiala. Remedierea acestor probleme ar putea contribui la 
scăderea preţurilor pentru producătorii şi comercianţii de produse alimentare, şi implicit şi 
pentru consumatori.

Totuşi, după părerea raportoarei,sistemul de etichetare european a produselor alimentare 
prevăzut în propunerea de regulament nu este adecvat nici pentru reducerea birocraţiei şi 
asigurarea unei simplificări legislative, şi nici pentru o mai bună informare a consumatorului 
cu privire la produsele alimentare. Comisia şi-a simplificat foarte mult sarcinile în unele 
puncte. Unele dispoziţii ale propunerii sunt nerealiste şi vor conduce, printre altele, la 
majorarea costurilor pentru producătorii şi comercianţii de produse alimentare. În ceea ce 
priveşte consumatorul, ne putem aştepta ca avalanşa de informaţii să producă mai curând 
confuzie decât claritate. Absolut de neînţeles este propunerea de a acorda statelor membre o 
libertate considerabilă de a adopta norme proprii. Acest fapt ar conduce la o divizare şi mai 
pronunţată a pieţei interne în sectorul produselor alimentare şi prezenta propunere de 
regulament ar deveni absurdă. 

În plus alegerea Comisiei de a prezenta acum proiectul de regulament este de neînţeles din 
moment ce prima cercetare ştiinţifică la nivelul tuturor statelor membre în ceea ce priveşte 
influenţa etichetării produselor alimentare asupra comportamentului consumatorilor a început 
abia în august 2008. Acest studiu, finanţat prin al şaptelea Program cadru de cercetare, ar 
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trebui să constituie baza propunerii legislative referitoare la informaţiile privind produsele 
alimentare; şi totuşi nu ne putem aştepta la rezultate concrete mai devreme de trei ani. La ora 
actuală noua legislaţie în materie de etichetare a produselor alimentare nu ar putea fi 
întemeiată decât pe presupuneri şi experienţa subiectivă a actorilor implicaţi, astfel că 
proiectul Comisiei este bazat doar pe supoziţii în ceea ce priveşte dorinţele şi nevoile 
consumatorilor. Nimeni nu poate estima dacă regulamentul definitiv va servi într-adevăr 
intereselor consumatorului european obişnuit, sau dacă în câţiva ani va trebui schimbat în 
mod substanţial ca urmare a noilor rezultate ale cercetărilor. Acest aspect este esenţial pentru 
că este foarte probabil ca noua reglementare să aibă un impact financiar major asupra 
producătorilor şi comercianţilor de produse alimentare.  Comisia nu furnizează niciun fel de 
informaţii legate de acest aspect , şi este de remarcat faptul că în proiectul său a considerat că 
este inutilă consultarea experţilor externi.

Raportoarea consideră că propunerii Comisiei trebuie să i se aducă modificări substanţiale, o 
parte dintre acestea fiind explicate mai jos:

- O dimensiune de cel puţin 3 mm a caracterelor nu este realizabilă. Fapt valabil mai ales, dar 
nu numai, pentru produse cu inscripţii în mai multe limbi. O dimensiune minimă de 3 mm a 
caracterelor ar conduce la ambalaje mai mari, deşeuri de ambalaje mai multe şi eventual chiar 
şi la porţii mai mari. Dimensiunea caracterelor nu este de altfel singurul factor determinant al 
lizibilităţii. Raportoarea defineşte prin urmare conceptul de „lizibilitate” a informaţiilor despre 
produsele alimentare şi propune desfăşurarea unui proces de consultări în cadrul căruia să se 
contureze liniile directoare pentru implementarea acesteia. 

- Comisia invocă principiul subsidiarităţii pentru a-şi justifica intenţia de a da statelor membre 
posibilitatea de a-şi dezvolta propriile sisteme de etichetare  Apreciază că un astfel de 
„bottom-up-mechanismus” ar putea conduce la noi soluţii de etichetare. Raportoarea 
consideră că sistemele naţionale de etichetare ar provoca definitiv confuzie, nesiguranţă 
juridică şi denaturări majore ale concurenţei în cadrul pieţei interne. Este un fapt că în ciuda 
caracterului opţional declarat, normele naţionale de etichetare vor acţiona de facto la fel ca 
normele obligatorii. Având în vedere faptul că majoritatea întreprinderilor de alimente îşi 
comercializează produsele în mai multe state membre, ar trebui produse ambalaje şi respectate 
condiţii de înmagazinare care să fie conforme cu normele în vigoare în fiecare dintre aceste 
state.  Costurile suplimentare care s-ar ridica la miliarde de euro ar fi greu de suportat de 
sectorul alimentar, constituit în special din întreprinderi mici şi mijlocii, şi s-ar răsfrânge în 
cele din urmă asupra consumatorilor. Ideea ca pe viitor vor fi introduse suplimentar în 
perioade diferite 27 de sisteme de etichetare diferite demonstrează absurdul propunerii. Prin 
urmarea raportoarea propune eliminarea articolului respectiv. Ceea ce nu înseamnă, desigur, 
că în viitor sistemele de etichetare opţionale deja existente introduse de unii producători sau 
comercianţi de produse alimentare vor fi interzise. Dimpotrivă: Pe lângă menţiunile 
obligatorii, trebuie să fie permisă repetarea menţiunilor în alte locuri ale ambalajului, în orice 
formă, după cum pot fi adăugate alte informaţii. Acest fapt nu trebuie, desigur, să diminueze 
vizibilitatea şi lizibilitatea menţiunilor obligatorii.

- După părerea raportoarei, o supraîncărcare a ambalajelor cu o cantitate excesivă de 
informaţii nutriţionale pe partea din faţă a acestuia, exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau per 
porţie sau constând din chiar mai multe menţiuni, ar determina ignorarea totală a acestor 
informaţii. Nu trebuie să uităm că în momentul cumpărării în magazinele alimentare, 
consumatorii nu au în faţă doar un ambalaj, ci rafturi întregi de ambalaje. Având în vedere că 
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potrivit constatărilor actuale marea majoritate a consumatorilor este interesată de valoarea 
energetică a unui produs alimentar, indicarea obligatorie a valorii energetice exprimată în 
kcal, respectiv kj pe partea din faţă a ambalajului ar trebui să fie suficientă. Consumatorii se 
pot informa apoi din ce nutrienţi provine valoarea energetică a unui produs citind menţiunile 
obligatorii din „cutia nutriţională”. În cazul în care comerţul sau industria alimentară ajung la 
alte concluzii privind dorinţele consumatorilor, pot fi introduse informaţii suplimentare 
opţionale pe partea din faţă a ambalajului, aşa cum s-a explicat deja. 

- Producătorii de alimente cum ar fi brutarii, cofetarii, măcelarii sau industria restaurantelor, 
etc., oferă spre vânzare sau consum imediat în principal produse care nu sunt preambalate. În 
general aceste produse nu sunt standardizate şi variază în compoziţie şi greutate. Trebuie avut 
în vedere faptul că tocmai producătorii specializaţi de alimente sunt garanţii conservării şi 
diversităţii specialităţilor regionale în Uniunea Europeană. Prezentul regulament trebuie să 
ţină cont de aceste circumstanţe speciale. Propunerea Comisiei prevede ca reglementarea în 
materie de produse alimentare care nu sunt preambalate să rămână la latitudinea statelor 
membre. Acestea ar trebui nu doar să decidă asupra formei de prezentare, dar şi să acorde 
derogări de la menţiunile obligatorii. Dacă însă statele membre nu prevăd derogări sau dacă 
amână adoptarea unei astfel de reglementări speciale, furnizorii de alimente care nu sunt 
preambalate trebuie să se conformeze tuturor dispoziţiilor prevăzute în regulament. Fapt care 
ar conduce la nesiguranţă juridică ca urmare a situaţiei deosebite expuse mai sus în cazul 
sectorului alimentar specializat şi ar pune în pericol existenţa micilor întreprinderi. Pentru 
aceste întreprinderi este aproape imposibil să pună la dispoziţia consumatorilor o declaraţie 
nutriţională detaliată. De aceea raportoarea consideră că produsele care nu sunt preambalate 
trebuie să fie excluse din domeniul de aplicare a regulamentului. O excepţie o constituie 
substanţele alergene care pot fi identificate şi în sectorul producătorilor specializaţi. În acest 
context trebuie avut în vedere faptul că produsele care sunt ambalate doar în momentul 
vânzării sunt excluse şi din domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 
privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare.

4. Concluzie

Prezentul regulament trebuie să prevadă un sistem de etichetare valabil în întreaga UE, care -
cu puţine excepţii - să se aplice tuturor produselor industriei alimentare, deci nu doar unor 
categorii anume de produse. Trebuie subliniat faptul că o astfel de reglementare serveşte doar 
intereselor consumatorului obişnuit, adică cetăţeanului cu un nivel mediu de educaţie, 
informaţie şi sănătate, şi nu si celor ale grupurilor speciale de pacienţi, cu excepţia 
persoanelor cu alergii la anumite alimente. Etichetarea obligatorie a produselor alimentare 
trebuie să ajute cetăţeanul activ să cumpere conştient şi raţional. 

Proiectul Comisiei nu face posibilă însă realizarea acestui obiectiv. Prezentarea menţiunilor 
obligatorii propusă vizează mai curând educarea consumatorilor şi nu informarea acestora. 
Comisia doreşte ca prin etichetarea produselor alimentare să determine un regim alimentar 
sănătos la consumatori. O parte dintre cerinţele cuprinse în proiectul Comisiei sunt nerealiste. 
Intenţia de armonizare a pieţei interne europene devine absurdă prin propunerea de a permite 
reglementări naţionale speciale. Interesant şi regretabil este faptul că în elaborarea proiectului 
Comisia nu a apelat la experienţa ştiinţifică a experţilor externi. În plus rămâne inexplicabil 
faptul că proiectul este prezentat într-un moment în care nu dispunem decât de cercetări 
ştiinţifice dispersate, un studiu detaliat care să cuprindă toate statele membre aflându-se abia 
la început. 
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Raportoarea propune o revizuire amplă a abordării Comisiei. Atrage atenţia asupra faptului că 
în lipsa unor date ştiinţifice ample privind impactul informaţiilor despre alimente asupra 
comportamentului consumatorilor, etichetarea obligatorie a produselor alimentare trebuie să 
se rezume la informaţii de bază. În plus legiuitorul poate garanta că etichetarea obligatorie să 
fie prezentată într-o formă lizibilă şi clară.  Doar o astfel de reglementare poate asigura 
flexibilitatea necesară într-o economie de piaţă în care cererea determină oferta. Prin urmare 
în cazul în care în viitor vom dispune de noi date privind dorinţele şi nevoile consumatorilor, 
actorii din industria alimentară vor putea răspunde prompt furnizând în propriul interes 
informaţii suplimentare opţionale. 

În final trebuie amintit faptul că etichetarea produselor alimentare reprezintă doar unul dintre 
multele aspecte legate de alimentaţie. Această formă de informare poate completa, dar nu 
înlocui, încercările de sensibilizare a populaţiei  prin campanii şi măsuri educaţionale cu 
privire la un stil de viaţă relativ sănătos. Şi în cele din urmă în societatea noastră legile nu pot 
şi nu trebuie să absolve cetăţenii de obligaţia de a fi responsabili de acţiunile lor sau părinţii 
de obligaţia de a fi responsabili pentru copiii lor. 


