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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Introducere:

Acest nou regulament abrogă două directive:
- Directiva 2000/13/CE privind etichetarea produselor alimentare;
- Directiva 90/496/CE privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor alimentare.

Regulamentul își propune să creeze un cadru juridic care să reglementeze informațiile care 
figurează pe produsele alimentare. El apare în contextul unei conștientizări generale a 
importanței trecerii la o alimentație mai sănătoasă. Într-adevăr, consumatorii europeni sunt 
din ce în ce mai sensibili la conținutul produselor alimentare, datorită campaniilor de 
informare organizate atât de Comisie, cât și de statele membre. Pe de altă parte, mai multe 
grupuri industriale și-au îmbunătățit deja modul de etichetare ca reacție la cererile 
consumatorilor. 

Efectele prevăzute de acest regulament ar trebui să permită consumatorilor să dispună de 
informații clare, inteligibile și lizibile, dându-le posibilitatea să facă alegeri alimentare în 
perfectă cunoștință de cauză.

Orientări propuse de avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală:

- informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare
Pe lângă mențiunile obligatorii propuse de Comisie, Comisia pentru agricultură și dezvoltare 
rurală a adoptat un compromis care impune indicarea locului de proveniență pe anumite tipuri 
de produse. Se elimină trimiterea la origine: într-adevăr, atunci când este vorba de țara de 
origine, acest lucru poate să însemne țara în care a avut loc ultima transformare a mărfii 
[Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar]. 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală dorește însă să se indice pe ambalaje locul 
unde au fost recoltate fructele și legumele, unde au fost pescuiți peștii, unde s-au născut 
animalele și unde au fost crescute etc., și nu țările în care au fost gătite sau afumate. De aceea, 
comisia preferă să vorbească de locul de proveniență. Fiecare european trebuie să poată ști de 
unde provin produsele pe care le consumă, pentru a alege în mai bună cunoștință de cauză (în 
special pentru a ști dacă produsele cumpărate sunt „locale” sau nu) și pentru a putea stabili 
amprenta ecologică a produsului. Aceste imperative de transparență și de trasabilitate 
constituie baza drepturilor consumatorilor. Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
impune, prin urmare, indicarea locului de proveniență pentru produsele alimentare 
neprelucrate și pentru produsele alimentare compuse dintr-un singur ingredient (acestea din 
urmă fiind definite ca orice produs care, în afară de sare, zahăr, condimente, apă, aditivi, 
arome sau enzime, conține un singur ingredient), precum și pentru ingredientele primare pe 
bază de carne și pe bază de produse lactate ale alimentelor compuse. În plus, în cazul cărnii, 
cu excepția celei de vită și de mânzat, indicațiile privind locul de proveniență pot apărea ca un 
singur loc numai atunci când animalele s-au născut, au fost crescute și sacrificate în aceeași 
țară sau în același loc. În toate celelalte cazuri, se furnizează informații privind fiecare din 
locurile diferite de naștere, de creștere și de sacrificare.
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În ceea ce privește informațiile obligatorii, acestea trebuie să fie prezentate de o manieră 
clară, lizibilă și inteligibilă, pentru a se evita orice risc de confuzie pentru consumator. Cei 3 
mm obligatorii nu constituie o cerință adaptată: aceasta va avea drept consecință creșterea 
dimensiunilor pachetelor, cu efecte negative asupra mediului. De aceea, Comisia pentru 
agricultură și dezvoltare rurală propune să se adapteze dimensiunea informațiilor obligatorii la 
dimensiunea pachetului, păstrând un minimum de 1 mm pentru ambalajele a căror suprafață 
sau etichetă maximă se încadrează între 25 și 100 cm2 și un minimum de 1,2 mm pentru 
ambalajele a căror suprafață sau etichetă maximă depășesc 100 cm2. În plus, este 
indispensabil să se asigure un contrast considerabil între caracterele tipărite și fond.

Pentru a se asigura că etichetele sunt inteligibile și pentru creșterea eficacității prezentului 
regulament, ar trebui să se organizeze programe de informare și formări profesionale la nivel 
european. Consumatorii europeni trebuie într-adevăr să dispună de cunoștințe mai 
aprofundate în domeniu pentru a putea alege în cunoștință de cauză. În anumite țări, se 
organizează programe educative pentru adulți ca, de exemplu, cursuri de seară, dar și pentru 
copii, de la cea mai fragedă vârstă. În școlile secundare din Belgia există „comisii de sănătate” 
care reunesc cadre didactice, educatori și bucătari care acționează pentru promovarea 
produselor sănătoase și a unei alimentații echilibrate. Este primordial să se promoveze aceste 
programe în toată Europa pentru a oferi consumatorilor instrumentele necesare pentru o 
alimentație mai sănătoasă și mai echilibrată. Structurile asociative care acționează în acest 
sens trebuie susținute și consolidate, deoarece ele constituie o interfață esențială pentru 
sensibilizarea cetățenilor europeni.

Pe de altă parte, în cazul în care Comisia autorizează transmiterea anumitor informații 
obligatorii prin intermediul altor mijloace decât eticheta, acest lucru se poate realiza prin 
intermediul noilor tehnologii ale informației și comunicării. Ne putem imagina că, prin 
intermediul bornelor electronice amplasate în supermarketuri consumatorii dispun de toate 
informațiile obligatorii în momentul actului de cumpărare.

- declarația nutrițională obligatorie
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală consideră că, pentru o mai bună informare a 
consumatorului, este indispensabil să se adauge acizii grași trans artificiali, proteinele și 
fibrele în declarația nutrițională obligatorie; trebuie, de asemenea, să se facă o distincție între 
zahărul natural și adaosul de zahăr. Cu toate acestea, raportorul se opune adăugării oricăror 
alte informații noi, dintr-un considerent logic: prea multe informații omoară informațiile. 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală a modificat, de asemenea, propunerea 
Comisiei în ceea ce privește prezentarea declarației nutriționale obligatorii. Comisia pentru 
agricultură și dezvoltare rurală solicită indicarea valorii energetice exprimate în kcal în 
dreapta jos pe partea vizibilă a ambalajului, restul etichetării nutriționale fiind prezentat în 
același câmp vizual, în întregime și într-un singur loc, sub formă de tabel. 

- băuturile alcoolice
Băuturile alcoolice nu fac obiectul prezentei propuneri deoarece conțin alcool. Ar fi eronat să 
se eticheteze aceste produse într-un mod care ar putea să inducă în eroare consumatorii sau să 
încurajeze consumul necorespunzător. În egală măsură, nu ar fi indicat ca aceste propuneri să 
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creeze discriminări și denaturări ale concurenței între produse concurente. În propunerea 
inițială a Comisiei, vinul, berea și băuturile spirtoase sunt exceptate pe o perioadă de 5 ani de 
la obligația de a afișa informațiile obligatorii. De aceea, Comisia pentru agricultură și 
dezvoltare rurală propune, din motive de echitate, să fie exceptate toate băuturile alcoolice 
(adică băuturile care conțin mai mult de 1,2% de alcool în volum), cu excepția băuturilor 
alcoolice mixte, cunoscute și sub denumirea „alcopops”. Aceste băuturi induc în eroare tinerii 
consumatorii din cauza conținutului ridicat de alcool tare, al cărui gust este ascuns de apa 
carbogazoasă îndulcită. Acestea nu trebuie, deci, să fie exceptate: lista ingredientelor și 
declarația nutrițională trebuie indicate pentru ca tinerii consumatori să își dea seama de 
conținutul acestor băuturi.

- produsele alimentare care nu sunt preambalate
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală sprijină propunerea Comisiei de a se impune 
menționarea alergenilor pentru produsele care nu sunt preambalate. Cu toate acestea, pentru a 
menține situația actuală și pentru a nu impune prea multe constrângeri vânzătorilor de produse 
care nu sunt preambalate, Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală propune să se 
modifice propunerea Comisiei în ceea ce privește celelalte informații obligatorii: furnizarea 
acestor mențiuni nu ar trebui să fie obligatorie, cu excepția cazului în care statele membre 
adoptă norme care impun furnizarea unora sau a tuturor mențiunilor respective. În plus, 
clienții pot obține informații cu privire la alergeni, la cererea acestora, la locul de vânzare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Publicul prezintă interes pentru relația 
dintre alimentație și sănătate, precum și 
pentru alegerea unei alimentații adecvate 
corespunzătoare necesității fiecăruia. 
Cartea Albă a Comisiei referitoare la o 
strategie pentru Europa privind problemele 
de sănătate legate de alimentație, excesul 
de greutate și obezitate  a semnalat faptul 

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

a semnalat faptul că etichetarea nutrițională 
reprezintă o metodă de informare a
consumatorilor referitoare la compoziția 
alimentelor și care îi ajută să facă o alegere 
în deplină cunoștință de cauză. Campaniile 
de educare și informare desfășurate de 
statele membre reprezintă un mecanism 
important prin care consumatorii pot 
înțelege mai bine informațiile privind 
alimentele. Strategia de protecție a 
consumatorului definită de UE pentru 
perioada 2007-2013 a subliniat că această 
posibilitate de alegere în cunoștință de 
cauză este esențială pentru asigurarea unei 
veritabile concurențe, cât și pentru 
bunăstarea consumatorilor. Cunoașterea 
principiilor de bază ale nutriției, precum și 
prezentarea unor informații nutriționale 
corespunzătoare pe produsele alimentare ar 
ajuta în mod substanțial consumatorul în 
efectuarea unei astfel de alegeri. În acest 
scop, statele membre ar trebui să 
finanțeze programe de formare care să 
permită cetățenilor europeni să 
dobândească sau să își îmbunătățească 
cunoștințele legate de acest subiect. Acest 
lucru s-ar putea realiza și prin programe 
de informare și educație online. Astfel, 
consumatorii ar dispune de maximum de 
instrumente pentru a alege în deplină 
cunoștință de cauză.

Justificare

Ar trebui subliniat că statele membre sunt responsabile de finanțarea campaniilor de educare 
și formare, pentru a evita scurgerea de resurse din bugetul UE. 

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a urmări o abordare globală și 
evolutivă a informării consumatorilor 

(14) Pentru a urmări o abordare globală și 
evolutivă a informării consumatorilor 
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referitoare la produsele alimentare pe care 
le consumă, ar trebui să existe o definiție 
generală a legislației privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare care să 
reglementeze norme cu caracter general și 
specific, precum și o definiție generală a 
informațiilor referitoare la produsele 
alimentare care să reglementeze 
informațiile furnizate și prin alte mijloace 
decât eticheta.

referitoare la produsele alimentare pe care 
le consumă, ar trebui să existe o definiție 
generală a legislației privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare care să 
reglementeze norme cu caracter general și 
specific, precum și o definiție generală a 
informațiilor referitoare la produsele 
alimentare și a educației alimentare care 
să reglementeze informațiile furnizate și 
prin alte mijloace decât eticheta.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Normele comunitare ar trebui să se 
aplice numai întreprinderilor, al căror 
concept implică o anumită continuitate a 
activităților și un anumit nivel de 
organizare. Operațiuni cum ar fi oferirea
ocazională de alimente unor terți, servirea
mâncărurilor și vânzarea produselor 
alimentare, de exemplu în cadrul unor 
strângeri de fonduri în scopuri caritabile 
sau târguri și reuniuni ale comunității 
locale, precum și vânzarea produselor 
alimentare sub diferite forme ale 
comercializării directe a produselor 
alimentare agricole nu sunt reglementate 
de domeniul de aplicare al prezentului 
regulament. Pentru a evita 
suprasolicitarea, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii din 
sectorul alimentar artizanal și sectorul 
comerțului cu amănuntul de produse 
alimentare, care includ și furnizorii de 
servicii de restaurație colectivă, produsele 
care nu sunt preambalate ar trebui 
excluse de la cerința de furnizare a 
informațiilor nutriționale.

Amendamentul 4
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Propunere de regulament
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Legislația privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare ar trebui 
să se bazeze, de asemenea, pe cerințele
consumatorilor privind informațiile și să 
nu blocheze inovațiile în sectorul 
alimentar. Posibilitatea ca întreprinderile 
din sectorul alimentar să furnizeze 
informații suplimentare în mod facultativ 
garantează mai multă flexibilitate.

Justificare

Inovațiile sunt în interesul consumatorului. Noua legislație garantează suficientă flexibilitate 
doar în cazul în care întreprinderile din sectorul alimentar au posibilitatea de a reacționa la 
dorințe noi ale clienților prin furnizarea voluntară a unor informații suplimentare. 

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

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

Amendamentul 6
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Propunere de regulament
Considerentul 20 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Normele privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare ar 
trebui, de asemenea, să conțină interdicția 
de a induce consumatorul în eroare sau de 
a atribui produselor alimentare virtuți 
medicinale. Pentru a fi eficientă, această 
interdicție trebuie să fie extinsă asupra 
publicității și prezentării produselor 
alimentare.

(20) Pe lângă normele existente care 
vizează eliminarea publicității înșelătoare,
normele privind informațiile referitoare la 
produsele alimentare ar trebui să interzică 
orice mențiune care ar induce 
consumatorul în eroare, în special în ceea 
ce privește valoarea energetică, 
proveniența sau compoziția produselor 
alimentare. Pentru a fi eficientă, această 
interdicție trebuie să fie extinsă asupra 
publicității și prezentării produselor 
alimentare.

Justificare

Ar trebui să se atragă atenția asupra faptului că există deja norme care vizează eliminarea 
publicității înșelătoare. Publicitatea privind produsele cu proprietăți medicinale este deja 
reglementată de Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 
2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare 
[Regulamentul (CE) nr. 1924/2006]. 

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Ar trebui să se elaboreze o listă a 
tuturor informațiilor obligatorii care ar 
trebui furnizate în principiu pentru toate 
produsele alimentare destinate 
consumatorului final și restaurațiilor 
colective. Această listă ar trebui să mențină 
informațiile impuse deja de legislația 
existentă, considerate în general un acquis 
valoros pentru informarea consumatorului.

(22) Ar trebui să se elaboreze o listă a 
tuturor informațiilor obligatorii care ar 
trebui furnizate pentru toate produsele 
alimentare destinate consumatorului final 
și restaurațiilor colective. Această listă ar 
trebui să mențină informațiile impuse deja 
de legislația existentă, considerate în 
general un acquis valoros pentru 
informarea consumatorului.



PE430.537v02-00 10/65 AD\801217RO.doc

RO

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Noile tehnologii ale informației și 
comunicării pot juca un rol important în 
transmiterea informațiilor suplimentare 
către consumatori. Într-adevăr, acestea 
permit schimburi de informații rapide și 
cu costuri reduse. Se poate imagina 
situația în care consumatorii dispun de 
informații suplimentare prin intermediul 
bornelor amplasate în supermarketuri, 
care prin citirea codurilor de bare, ar 
putea furniza informații despre produs. În 
același timp, accesul consumatorilor la 
informații suplimentare ar putea fi 
asigurat prin intermediul unei pagini 
speciale, disponibile pe internet. 

Justificare

Noile tehnologii joacă un rol important în vederea unei mai bune înțelegeri de către 
consumatori a informațiilor privind produsele pe care le achiziționează.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

oportună a cerințelor aplicabile în materie 
de informații referitoare la produsele 
alimentare.

Justificare

Orice modificare a cerințelor de etichetare obligatorii are un impact semnificativ asupra 
industriei alimentare și a băuturilor. Prin urmare, este important ca legislația să prevadă 
clar faptul că toate părțile interesate trebuie consultate atunci când se analizează noi cerințe 
de etichetare, garantând prin aceasta că procedura este transparentă și că toate părțile pot 
să își exprime opinia.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 25 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(25) Etichetele produselor alimentare 
trebuie să fie clare și ușor de înțeles pentru 
a ajuta consumatorii care doresc să facă 
alegeri în cunoștință de cauză în privința 
produselor alimentare și a celor dietetice. 
Studiile arată că o bună lizibilitate este un 
element important în maximizarea 
posibilității ca mențiunile etichetei să poată 
influența publicul și că informațiile 
ilizibile referitoare la produsele 
alimentare reprezintă una din principalele 
cauze de nemulțumire a consumatorilor 
față de etichetele produselor alimentare. 
Prin urmare, ar trebui să se țină seama de 
factori precum caracterul ales, culoarea și 
contrastul dintre cele două elemente 
combinate.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Dispoziții comunitare specifice (28) Dispoziții comunitare specifice 
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privind etichetarea vinului există deja. 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului din 17 mai 1999 privind 
organizarea comună a pieței vitivinicole1

prevede un ansamblu exhaustiv de 
standarde tehnice care reglementează pe 
deplin totalitatea practicilor oenologice, 
metodelor de fabricație și a modurilor de 
prezentare și a etichetării vinurilor, 
garantând astfel reglementarea tuturor 
etapelor, protecția și o informare 
corespunzătoare a consumatorilor. Acest 
act descrie în special într-o manieră precisă 
și exhaustivă, într-o listă a practicilor și 
tratamentelor oenologice autorizate, 
substanțele susceptibile să intre în procesul 
de elaborare, precum și condițiile de 
utilizare ale acestora; Orice practică care 
nu este inclusă în această listă este 
interzisă. Prin urmare, obligația de a indica 
lista ingredientelor și de a furniza o 
declarație nutrițională nu trebuie să fie 
aplicată în cazului vinului în această etapă. 
În ceea ce privește berea și băuturile 
spirtoase menționate la articolul 2 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. […] din 
[…] al Parlamentului European și al 
Consiliului privind definirea, descrierea, 
prezentarea, etichetarea și protecția 
indicațiilor geografice ale băuturilor 
spirtoase și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1576/89 al Consiliului2 și pentru 
a asigura o abordare consecventă și 
coerență, în conformitate cu condițiile 
stabilite pentru vin, se aplică același fel de 
scutiri. Cu toate acestea, Comisia va 
prezenta un raport la cinci ani după intrarea 
în vigoare a prezentului regulament, și 
poate propune, dacă este necesar, cerințe 
specifice în contextul prezentului 
regulament.

privind etichetarea vinului există deja. 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al 
Consiliului din 29 aprilie 2008 privind 
organizarea comună a pieței vitivinicole, 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
1493/1999, (CE) nr. 1782/2003, (CE) nr. 
1290/2005 și (CE) nr. 3/2008 și de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 
2392/86 și (CE) nr. 1493/199911, prevede 
un ansamblu exhaustiv de standarde 
tehnice care reglementează pe deplin 
totalitatea practicilor oenologice, 
metodelor de fabricație și a modurilor de 
prezentare și a etichetării vinurilor, 
garantând astfel reglementarea tuturor 
etapelor, protecția și o informare 
corespunzătoare a consumatorilor. Acest 
act descrie în special într-o manieră precisă 
și exhaustivă, într-o listă a practicilor și 
tratamentelor oenologice autorizate, 
substanțele susceptibile să intre în procesul 
de elaborare, precum și condițiile de 
utilizare ale acestora. Orice practică care 
nu este inclusă în această listă este 
interzisă. Prin urmare, obligația de a indica 
lista ingredientelor și de a furniza o 
declarație nutrițională nu trebuie să fie 
aplicată în cazului vinului în această etapă. 
În ceea ce privește berea, vinurile 
licoroase, vinurile spumoase, vinurile 
aromatizate și alte produse similare 
obținute din alte fructe decât strugurii, 
berea cu aromă de fructe și băuturile 
spirtoase menționate la articolul 2 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 ianuarie 2008 privind definirea, 
desemnarea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului2 și pentru a asigura o abordare 
consecventă și coerență, în conformitate cu 
condițiile stabilite pentru vin, se aplică 
același fel de scutiri. Cu toate acestea, 
Comisia va prezenta un raport la cinci ani 
după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, și poate propune, dacă este 
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necesar, cerințe specifice în contextul 
prezentului regulament.

____________________
1 JO L 179, 14.7.1999, p. 1.

____________________
1 JO L 148, 6.6.2008, p. 1.

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

Justificare

Vinurile aromatizate, al căror principal ingredient este vinul, la care se adaugă un număr 
limitat de ingrediente naturale, ar fi discriminate față de bere și de băuturile spirtoase, în 
cazul cărora este legală adăugarea unor aditivi artificiali, cu riscul grav de a apărea o serie 
de repercusiuni comerciale în privința anumitor produse.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(29) Ar trebui să se indice țara de origine 
sau locul de proveniență al unui produs 
alimentar atunci când, în absența unei 
astfel de mențiuni, consumatorul ar putea fi 
indus în eroare cu privire la țara de origine 
reală sau locul de proveniență real al 
produsului. În plus, pentru a garanta mai 
multă transparență și trasabilitate, locul 
de origine trebuie să fie indicat pentru 
produsele neprelucrate, pentru produsele 
care conțin un singur ingredient și pentru 
ingredientele primare pe bază de carne și 
pe bază de produse lactate ale alimentelor 
compuse. În toate cazurile, furnizarea 
indicației țării de origine sau a locului de 
proveniență nu ar trebui să înșele 
consumatorul și trebuie să se fondeze pe 
criterii clar definite care garantează 
aplicarea de norme identice la nivelul 
industriei și care permit consumatorului să 
înțeleagă informațiile privind țara de 
origine sau locul de proveniență al 
produsului alimentar.

Justificare

Locul de proveniență al ingredientului primar pe bază de carne și pe bază de produse lactate 
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al alimentelor compuse ar trebui indicat pe ambalaje pentru ca fiecare consumator să poată 
face o alegere în cunoștință de cauză. Pentru produsele alimentare compuse, raportorul este 
conștient de consecințele măsurii asupra industriei, în special necesitatea de a modifica 
periodic ambalajele în funcție de aprovizionări. Raportorul consideră, totuși, că este vorba 
de un efort indispensabil pentru bunăstarea consumatorilor și pentru un tratament mai 
echitabil al producătorilor. 

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(34) Consumatorii ar trebui să fie 
conștienți de contribuția potențială a 
băuturilor alcoolice la alimentația globală. 
Prin urmare, Comisia și părțile interesate 
competente ar trebui să efectueze 
cercetări în perioada în care se aplică 
scutirea pentru a stabili ce informații ar fi 
cele mai utile pentru consumatori, 
precum și care este cel mai eficient mod 
de a prezenta astfel de informații.

Justificare

Exceptarea băuturilor alcoolizate de la aplicarea regulamentului propus se justifică prin 
conținutul de alcool al acestora. Trebuie să se acorde atenție în așa fel încât măsurile menite 
să informeze consumatorii să nu îi inducă în eroare și nici să nu încurajeze un consum 
neadecvat. Comisia și părțile interesate ar trebui, prin urmare, să încerce să găsească 
mijloace corespunzătoare pentru informarea consumatorilor într-un mod util și eficace.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 37 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
și pentru a servi scopului pentru care a fost 
introdusă și dat fiind nivelul curent scăzut 
de cunoștințe privind alimentația, 
informația prezentată ar trebui să fie simplă 
și ușor de înțeles. Studiile au arătat că, 

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

poziționarea unor astfel de informații sunt 
neconcludente. Prin urmare, pentru ca în 
momentul achiziționării produselor 
alimentare, consumatorii să poată observa 
cu ușurință informațiile nutriționale 
esențiale, aceste informații ar trebui să fie 
plasate toate în același câmp vizual.

Justificare

Consumatorul mediu ar considera o etichetă mai simplă și mai ușor de înțeles dacă toate 
informațiile esențiale s-ar afla în același câmp vizual. Acest lucru înseamnă în orice caz că 
eticheta de pe spate va conține toate informațiile de care consumatorii au nevoie pentru a 
face alegeri în cunoștință de cauză. 

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(42) Statele membre nu ar trebui să poată 
adopta alte dispoziții decât cele prevăzute 
de prezentul regulament în domeniul pe 
care îl armonizează, în cazul în care nu
există indicații contrare specifice în 
prezentul regulament. În plus, având în 
vedere faptul că cerințele naționale de 
etichetare pot ridica obstacole în calea 
liberei circulații în cadrul pieței interne, 
statele membre ar trebui să argumenteze 
necesitatea unor astfel de măsuri și să 
stabilească măsurile pe care le vor lua 
pentru a garanta că modul în care vor fi 
aplicate cerințele va restricționa cât mai 
puțin schimburile comerciale.

Justificare

Printre principalele justificări ale actualei propuneri figurează simplificarea normelor și 
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asigurarea funcționării pieței interne. Având în vedere că normele naționale implică costuri 
suplimentare pentru industrie și complică libera circulație a bunurilor, ar trebui să se ceară 
dovezi care să justifice instituirea acestora și să evidențieze compatibilitatea funcționării lor 
cu libertatea de circulație a bunurilor.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(49) Pentru a permite părților interesate, în 
special întreprinderilor mici și mijlocii, să 
furnizeze informații nutriționale privind 
produsele lor, aplicarea măsurilor care fac 
obligatorii aceste informații ar trebui să fie 
introduse treptat prin perioade de tranziție 
corespunzătoare, cu o perioadă de tranziție 
suplimentară prevăzută pentru 
microîntreprinderi. Ar trebui, de 
asemenea, să se prevadă un ajutor 
financiar pentru UE pentru a ajuta aceste 
întreprinderi mici și mijlocii din sectorul 
agricol să obțină cunoștințele științifice 
necesare pentru evaluarea valorii 
nutritive a produselor lor. Totodată, 
întreprinzătorii din acest sector ar trebui 
să beneficieze de programe de formare 
pentru a-și îmbunătăți competențele în 
domeniu.

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Produsele alimentare care își au 
originea în țări terțe pot fi distribuite pe 
teritoriul Uniunii numai dacă îndeplinesc 
cerințele din prezentul regulament.
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Justificare

În interesul consumatorilor, este necesar ca produsele alimentare care își au originea în țări 
terțe să îndeplinească cerințele de etichetare. 

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) „loc de proveniență” înseamnă orice 
loc, țară sau regiune în care se obțin 
integral produsele sau ingredientele 
agricole, în conformitate cu articolul 23 
alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 
2913/92 al Consiliului;

Justificare

Locul de proveniență trebuie definit corect. Articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul 
(CEE) nr. 2913/92 al Consiliului oferă o definiție perfectă pentru raportor, chiar dacă 
termenul din limba franceză („obtenu”) este stângaci. În special, se consideră „obținute” 
într-un loc produsele din regnul vegetal care sunt recoltate în locul respectiv sau animalele 
vii care sunt născute și crescute în acel loc. Raportorul nu este de acord ca locul prelucrării 
să poată fi considerat locul de proveniență.

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „țară de origine” înseamnă locul de 
origine al produsului sau al 
ingredientului agricol, în conformitate cu 
articolele 23-26 din Regulamentul (CEE) 
nr. 2913/92 al Consiliului;

Justificare

Ar trebui să se adauge definiția „țării de origine“ pentru a o deosebi de cea a locului de 
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proveniență.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera p 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Pentru a facilita funcționarea armonioasă a pieței interne, dar și pentru a reduce la minimum 
deșeurile provenite din ambalaje, este normal să se prevadă o perioadă tranzitorie odată cu 
impunerea unor noi cerințe de etichetare, cu excepția cazului în care acestea se referă la un 
risc imediat la adresa sănătății publice; în această situație, o astfel de perioadă nu s-ar 
justifica.

Amendamentul 22
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Noile cerințe de etichetare sunt introduse 
în decursul unor perioade de punere în 
aplicare uniformizate, stabilite de Comisie 
în urma consultării părților interesate în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 290 din TFUE.

Justificare

În ciuda perioadelor tranzitorii, transpunerea fragmentată a noilor cerințe de etichetare are 
un impact semnificativ asupra costurilor de producție pentru noile etichete, precum și asupra 
gestionării stocurilor, a ambalajelor produselor alimentare și a etichetelor. Noua legislație 
privind informațiile referitoare la produsele alimentare ar trebui, prin urmare, să fie 
transpusă în conformitate cu un calendar unitar, așa cum a propus Comisia inițial.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informații privind identitatea și 
compoziția, proprietăți sau alte 
caracteristici ale produsului alimentar;

(a) informații privind identitatea și 
compoziția, cantitățile, proprietățile sau 
alte caracteristici ale produsului alimentar;

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 25
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Atunci când se ia în considerare 
necesitatea impunerii unor informații 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare, se ține seama de posibilele 
costuri și avantaje pentru părțile 
interesate legate de furnizarea anumitor
informații cărora le acordă o importanță 
deosebită sau de orice avantaje general 
recunoscute pentru consumator, care să-i 
permită acestuia să facă o alegere în 
cunoștință de cauză.

Justificare

Nu ar trebui instituite noi norme privind etichetarea decât dacă există cercetări bazate pe 
probe care să demonstreze avantajele acestor noi cerințe. Costurile generate de furnizarea de 
noi informații nu ar trebui să fie disproporționate. Modificările aduse etichetării au un 
impact considerabil asupra producătorilor din UE, precum și asupra importatorilor din țările 
terțe; raportul dintre nevoile consumatorilor și cele ale producătorilor trebuie să fie 
echilibrat.

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Parlamentul European și Consiliul, 
în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 114 din TFUE, pot elabora o 
listă neexhaustivă a descrierilor și a 
termenilor a căror utilizare, în sensul 
alineatului (1), este interzisă sau 
restrânsă în toate situațiile.

Justificare

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

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sub rezerva derogărilor prevăzute de 
legislația comunitară aplicabile apelor 
minerale naturale și produselor alimentare 
destinate unei alimentații speciale, 
informațiile referitoare la produsele 
alimentare nu atribuie unui produs 
alimentar proprietăți de prevenire, de 
tratament și de vindecare a unei boli umane 
și nu evocă astfel de proprietăți.

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

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, asigură disponibilitatea
informațiilor privind produsele alimentare 
care nu sunt preambalate pentru 
operatorul care manevrează alimentele 
respective pentru a-i permite să furnizeze,
la cerere, consumatorului final 
informațiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare menționate la 
articolul 9 alineatul (1) literele (a)-(c) și (f).

Amendamentul 29
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Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) cantitatea netă de produs alimentar; (e) cantitatea netă de produs alimentar în 
momentul ambalării;

Justificare

Cantitatea netă a unui produs alimentar se poate modifica în cursul perioadelor dintre 
producție, respectiv vânzare și consum. Producătorul poate influența cantitatea netă doar în 
momentul ambalării și nu poate fi tras la răspundere pentru eventualele modificări ale 
cantității nete în momentul vânzării și/sau al consumării produsului alimentar respectiv.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera h 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(h) numele, denumirea comercială sau o 
marcă înregistrată și sediul 
producătorului, ambalatorului sau, în cazul 
produselor provenite din țări terțe, ale
importatorului stabilit în Uniune;

Justificare

Prin prisma egalității de tratament între produsele comunitare și cele importate, în cazul 
produselor importate din țări terțe sunt relevante datele referitoare la importator. 

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) locul de proveniență se indică după 
cum urmează: 
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special dacă informațiile care însoțesc 
produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 
altă țară de origine sau loc de proveniență;
în astfel de cazuri mențiunea se face în 
conformitate cu normele prevăzute la 
articolul 35 alineatele (3), (4) și (5);

- în cazul în care lipsa acestor informații ar 
putea induce consumatorul în eroare în 
ceea ce privește adevărata țară de origine 
sau loc de proveniență a produsului 
alimentar, în special dacă informațiile care 
însoțesc produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 
altă țară de origine sau loc de proveniență;

- în cazul produselor alimentare 
prelucrate și al produselor alimentare 
compuse dintr-un singur ingredient;
- în cazul ingredientelor primare pe bază 
de carne sau pe bază de produse lactate 
ale alimentelor compuse. 
În cazul cărnii, cu excepția cărnii de vită 
și mânzat, indicarea locului de 
proveniență poate apărea ca un singur loc 
numai atunci când animalele s-au născut, 
au fost crescute și sacrificate în aceeași 
țară sau în același loc. În toate celelalte 
cazuri, se furnizează informații privind 
fiecare din locurile diferite de naștere, de 
creștere și de sacrificare.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(j) instrucțiuni de utilizare, în cazul în care 
utilizarea produsului sub forma în care 
este vândut ar fi periculoasă;

Justificare

Formularea inițială ar fi impus precizarea pe un pachet de sare sau un sac de făină, de 
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exemplu, a posibilităților de utilizare. Obiectivul principal este de a garanta securitatea.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Justificare

Având în vedere importanța acestei dispoziții, nu ar trebui să i se confere Comisiei puterea 
exclusivă de a modifica lista mențiunilor obligatorii. 

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot adopta măsuri de 
derogare de la articolul 9 alineatul (1) și 
articolul 10 alineatul (2) în cazul laptelui 
și al produselor lactate ambalate în 
recipiente de sticlă destinate reutilizării. 
Statele membre comunică Comisiei textul 
respectivelor măsuri, fără întârziere.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 11a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Derogări pentru microîntreprinderi și 

fermieri
Produsele artizanale fabricate de 
microîntreprinderi și fermieri sunt scutite 
de la cerința stabilită la articolul 9 
alineatul (1) litera (l). Acestea pot fi 
scutite și de la cerințele de informare 
stabilite la articolul 9 alineatul (1) literele 
(b), (c), (d), (g), (h), (i), (j) și (k), în cazul 
în care produsele respective sunt 
comercializate la locul de producție, cu 
condiția ca personalul de vânzare să fie în 
măsură să ofere informațiile în cauză.

Justificare

Ar trebui evitată împovărarea inutilă a microîntreprinderilor și fermierilor. 

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metrologia cuprinde metodele și tehnicile 
care permit parametrizarea unui model 
menit să reprezinte realitatea.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În vederea reducerii ambalajelor în 
măsura posibilului, Comisia încurajează
punerea la dispoziție a anumitor mențiuni 
obligatorii în alt mod decât pe ambalaj sau 
pe etichetă, îndeosebi datorită noilor 



PE430.537v02-00 26/65 AD\801217RO.doc

RO

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

tehnologii ale informației și comunicării,
ca de exemplu internetul, cu condiția să 
fie respectate principiile și cerințele 
generale prevăzute în capitolul II din 
prezentul regulament. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 290 din TFUE.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În cazul produselor alimentare care nu 
sunt preambalate sau care sunt ambalate 
în locul în care sunt vândute, se aplică 
dispozițiile articolului 41. Fără a aduce 
atingere articolului respectiv, la punctul 
de vânzare sunt comunicate clientului, la 
cererea acestuia, date în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (1) litera (c).

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe etichetă, mențiunile 
obligatorii prevăzute la articolul 9 alineatul 
(1) se imprimă pe ambalaj sau pe etichetă 
astfel încât să fie lizibile, în special 
folosind caractere cu dimensiunea de:
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între caracterele tipărite și fond.
- cel puțin 1 mm în cazul ambalajelor sau 
al recipientelor a căror suprafață maximă 
sau etichetă se încadrează între 25 și 100 
de cm2;
- cel puțin 1,2 mm în cazul ambalajelor 
sau al recipientelor a căror suprafață 
maximă sau etichetă depășește 100 de 
cm².

Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Culoarea de fond a etichetei trebuie să se 
distingă de culoarea de fond a produsului 
pentru a crea un contrast care să 
garanteze lizibilitatea și posibilitatea de a 
înțelege informațiile prezentate.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta reguli detaliate 
de prezentare a mențiunilor obligatorii și 
să extindă cerințele menționate la 
alineatul (2) asupra mențiunilor 
obligatorii suplimentare pentru anumite 
categorii și tipuri de produse alimentare 
menționate la articolele 10 și 38. 
Respectivele măsuri, care au scopul de a 
modifica anumite elemente neesențiale 
din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 49 alineatul (3).

eliminat
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Abrevierile, inclusiv inițialele, nu pot 
fi utilizate în cazul în care acestea sunt de 
natură să inducă în eroare consumatorii.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul produselor alimentare 
destinate unei alimentații speciale în 
sensul Directivei 89/398/CEE a 
Consiliului din 3 mai 1989 de apropiere a 
legislațiilor statelor membre privind 
produsele alimentare destinate unei 
alimentații speciale1, pentru care 
legislația Uniunii prevede indicarea 
obligatorie a unor informații 
suplimentare față de cele prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1), dimensiunea 
caracterelor corespunde cerințelor de 
lizibilitate pentru consumatori și celor 
privind informațiile suplimentare 
referitoare la caracterul specific al acestor 
produse.
1 JO L 186, 30.6.1989, p. 27.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Indicarea mențiunilor obligatorii nu 
trebuie să conducă la creșterea 
dimensiunii și/sau volumului ambalajului 
sau recipientului produsului alimentar, 
respectiv nu trebuie să aibă consecințe 
negative suplimentare asupra mediului.
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Justificare

Indicarea obligatorie a informațiilor referitoare la produsul alimentar ar putea oferi 
operatorilor de pe piață motive pentru modificarea dimensiunii/volumului ambalajului, cu 
riscul inerent de creștere a cantității de deșeuri rezultate din ambalaje. Acest lucru ar fi 
contrar principiului prevenirii, care stă la baza normelor de gestionare a deșeurilor în 
Uniunea Europeană. 

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) Etichetele utilizate pentru indicarea 
informațiilor obligatorii referitoare la 
produsele alimentare nu trebuie să fie 
dintr-un material care ar îngreuna 
semnificativ sau ar împiedica reutilizarea 
sau reciclarea ambalajului și/sau a 
recipientului.

Justificare

În conformitate cu normele Uniunii Europene privind gestionarea deșeurilor, trebuie să se 
depună eforturi pentru a asigura că ambalajele sunt reutilizate sau reciclate în cea mai mare 
măsură posibilă. Realizarea etichetelor din materiale diferite de cele utilizate pentru 
ambalaje îngreunează considerabil gestionarea corespunzătoare a deșeurilor. 

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AD\801217RO.doc 31/65 PE430.537v02-00

RO

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Specificarea valorii energetice a unui produs alimentar este o informație esențială și poate fi 
un factor decisiv la luarea unei decizii de cumpărare în cunoștință de cauză. În mod 
facultativ, producătorul ar trebui să aibă posibilitatea de a specifica date suplimentare. 

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Următoarele ingrediente pot fi 
menționate în orice ordine, la sfârșitul 
listei de ingrediente menționate la 
alineatul (1): condimente, condimente și 
plante aromatice (cu excepția sării), 
arome naturale și artificiale, potențatori 
de aromă, aditivi alimentari, vitamine și 
nutrienți, minerale și sărurile lor.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) băuturi care conțin mai mult de 1,2% 
de alcool în volum, cu excepția băuturilor 
alcoolice mixte („alcopops”); în special 
vinul și produsele vitivinicole, astfel cum
sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 
479/2008 și la articolul 2 alineatul (1) din
Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al 
Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire 
a normelor generale privind definirea,
descrierea și prezentarea vinurilor 
aromatizate, a băuturilor aromatizate pe 
bază de vin și a cocteilurilor aromatizate 
din produse vitivinicole1, produsele 
similare obținute din fructe, altele decât 
strugurii, cidrul, cidrul de pere, berea și 
băuturile spirtoase, astfel cum sunt definite 
la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 110/2008. Comisia 
întocmește un raport până la ...* cel târziu
privind aplicarea articolului 19 pentru 
produsele respective, care poate fi însoțit 
de măsuri specifice de stabilire a normelor 
de etichetare a ingredientelor. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă, dacă este 
cazul, în conformitate cu următoarea 
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procedură:

(i) în cazul produselor menționate în 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 113 alineatul (2) din 
regulamentul respectiv;
(ii) în cazul produselor menționate la 
articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul 
(CEE) nr. 1601/91, în conformitate cu
procedura prevăzută la articolul 14 din 
regulamentul respectiv; 
(iii) în cazul produselor menționate în 
Regulamentul (CE) nr. 110/2008, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 25 alineatul (3) din regulamentul 
respectiv; 
(iv) în cazul altor produse, în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 290 
din TFUE.
Fără a aduce atingere caracterului 
specific identificat prin intermediul 
procedurilor menționate pentru produsele 
specificate la punctele (i), (ii) și (iii), 
măsurile se aplică în mod consecvent și 
intră în vigoare în același timp pentru 
toate produsele enumerate.
___________
*JO: cinci ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.
1 JO L 149, 16.6.1991, p. 1.

Amendamentul 53

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) După caz, se pot adopta norme 
detaliate de prezentare a indicației 
prevăzute la alineatul (1), în conformitate 
cu următoarele proceduri:
(i) în cazul produselor menționate la 
articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul 



PE430.537v02-00 34/65 AD\801217RO.doc

RO

(CE) nr. 479/2008, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 113 
alineatul (1) din regulamentul respectiv;
(ii) în cazul produselor menționate la 
articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul 
(CEE) nr. 1601/91, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 13 din 
regulamentul respectiv;
(iii) în cazul produselor menționate în 
Regulamentul (CE) nr. 110/2008, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 25 alineatul (2) din regulamentul 
respectiv;
(iv) în cazul altor băuturi alcoolice, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 290 din TFUE.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) ingredientul sau categoria de 
ingredientele în cauză sunt scoase în 
evidență în etichetare prin cuvinte, imagini 
sau reprezentări grafice, pentru a respecta 
principiul metrologiei și a evita orice 
afirmație înșelătoare privind calitățile 
nutritive; sau

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Instrucțiunile de conservare și de 
utilizare a unui produs alimentar sunt 
indicate astfel încât să permită o utilizare 
corespunzătoare a acestui produs.
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Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 27a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27a
Date despre modurile de creștere a 

animalelor
În conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 290 din TFUE, până la 31 
decembrie 2010 Comisia adoptă criteriile 
specifice pentru indicarea formelor de 
creștere a diferitelor specii de animale 
pentru producția de carne, produse din 
carne și lapte, similare cu normele de 
etichetare a ouălor stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 557/2007 al 
Comisiei din 23 mai 2007 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 1028/2006 al Consiliului privind 
standardele de comercializare aplicabile 
ouălor1. Pe această bază are loc ulterior 
etichetarea alimentelor care conțin lapte 
și carne. 
____________________

1 JO L 132, 24.5.2007, p. 5.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Cantitatea de acizi grași trans și de zaharuri trebuie să figureze în declarația nutrițională 
obligatorie, pentru a permite consumatorilor să cunoască întreaga compoziție nutritivă a 



PE430.537v02-00 36/65 AD\801217RO.doc

RO

produsului alimentar. Acizii grași trans determină creșterea nivelului colesterolului „rău" 
(LDL) și scăderea nivelului colesterolului „bun” (HDL) din organism. De asemenea, ar 
trebui să se indice proporția de zaharuri naturale și de zaharuri adăugate, pentru mai buna 
informare a consumatorului. Zaharurile adăugate conțin tot atâtea calorii ca zaharurile 
naturale, însă produc mai multă grăsime atunci când nu are loc arderea de către organism. 

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezentul alineat nu se aplică pentru 
băuturile care conțin mai mult de 1,2% de 
alcool în volum, cu excepția băuturilor 
alcoolice mixte („alcopops”). În special, 
prezentul alineat nu se aplică pentru vin 
sau pentru produsele vitivinicole, astfel 
cum sunt definite în Regulamentul (CE) 
nr. 479/2008 și la articolul 2 alineatul (1) 
din Regulamentul (CEE) nr. 1601/1991 al 
Consiliului, produse similare obținute din 
fructe, altele decât strugurii, cidru, cidru 
de pere, bere și băuturi spirtoase, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 110/2008. 
Comisia întocmește un raport până la ...* 
cel târziu privind aplicarea prezentului 
alineat pentru produsele respective, care 
poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor referitoare la declarația 
nutrițională pentru aceste produse. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă, dacă este cazul, în conformitate cu 
următoarea procedură:
(i) în cazul produselor menționate în 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 113 alineatul (2) din 
regulamentul respectiv;
(ii) în cazul produselor menționate la 
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articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul 
(CEE) nr. 1601/91, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 14 din 
regulamentul respectiv;
(iii) în cazul produselor menționate în 
Regulamentul (CE) nr. 110/2008, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 25 alineatul (3) din regulamentul 
respectiv;
(iv) în cazul altor produse, în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 290 
din TFUE.
Fără a aduce atingere caracterului 
specific identificat prin intermediul 
procedurilor menționate pentru produsele 
specificate la punctele (i), (ii) și (iii), 
măsurile se aplică în mod consecvent și 
intră în vigoare în același timp pentru 
toate produsele enumerate.
___________
*JO: cinci ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acizi grași mononesaturați; (b) acizi grași mononesaturați (inclusiv 
omega 9);

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 29 – paragraful 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acizi grași polinesaturați; (c) acizi grași polinesaturați (inclusiv 
omega 3 și/sau ALA și DHA/EPA, omega 
6);
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Amendamentul 61

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) colesterol;

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) fibre; eliminat

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) proteine; eliminat

Amendamentul 64

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) alte substanțe menționate în anexa 
XIII partea A.

Amendamentul 65
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pot fi incluse și componentele categoriilor 
de substanțe de mai sus.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Pentru a da posibilitatea consumatorului să compare efectiv produsele pe care dorește să le 
cumpere, este indispensabil ca valoarea energetică și cantitățile nutrienților să fie 
întotdeauna comunicate pentru 100 g sau 100 ml, cu excepția situațiilor definite la articolul 
32.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) O mențiune suplimentară voluntară pe 
etichetă a valorilor nutriționale este 
furnizată sub formă de tabel, valorile fiind 
exprimate ca procent din aporturile 
alimentare de referință stabilite în partea B 
din anexa XI pentru 100 g, 100 ml și, în 
conformitate cu articolul 31 alineatul (2),
pe porție. Eventualele mențiuni pe etichetă 
privind vitaminele și mineralele sunt 
exprimate cel puțin ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
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în partea A punctul 1 din anexa XI.

Justificare

Este utilă stabilirea unor norme privind mențiunile suplimentare voluntare pe etichetă, pentru 
a exista o anume standardizare în cazurile în care se face uz de această posibilitate și pentru 
a evita posibila inducere în eroare a consumatorului. 

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația nutrițională poate fi 
exprimată numai raportat la porție în cazul 
în care produsul alimentar este 
preambalat ca porție individuală.

(2) Declarația nutrițională poate fi 
exprimată numai raportat la porție sau la 
unitate în cazul în care greutatea netă a 
produsului vizat la alineatul (1) este mai 
mică de 100 g.

Justificare

În cazul în care un produs alimentar este rareori consumat în cantități de 100 g (de exemplu 
guma de mestecat sau bomboanele), nu este relevantă furnizarea declarației nutriționale 
pentru 100 g. În cazul în care produsele alimentare sunt prezentate sub formă de porții 
preambalate sau unități individuale, egale între ele, se permite exprimarea doar raportat la 
porție sau unitate.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Astfel de forme suplimentare de 
exprimare menționate la alineatul (1) sunt 
identificate în cadrul sistemelor naționale 
menționate la articolul 44.

(2) Comisia stabilește, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 290 din 
TFUE, condițiile de utilizare a acestor 
moduri suplimentare de exprimare. 
Criteriile se bazează pe cunoștințe 
științifice privind alimentația și nutriția și 
relația acestora cu sănătatea. În vederea 
stabilirii acestor criterii, Comisia solicită 
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Autorității europene pentru siguranța 
alimentară să prezinte, în termen de 12 
luni, un aviz științific relevant.

Justificare

Ar trebui autorizate moduri suplimentare de exprimare a informațiilor nutriționale. Cu toate 
acestea, condițiile de utilizare a acestor moduri de exprimare ar trebui stabilite la nivel 
comunitar. 

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, 
acestea sunt prezentate împreună, în mod 
clar și în următoarea ordine: valoarea 
energetică, cantitatea de lipide, acizi grași 
saturați, glucide, cu referire în mod special 
la zaharuri și sare.

(1) Mențiunile efectuate în conformitate 
cu articolul 31 alineatele (1) și (2), 
referitoare la etichetarea nutrițională, 
figurează în același câmp vizual, fiind 
prezentate în întregime și într-un singur 
loc, sub formă de tabel. Mențiunile 
obligatorii sunt prezentate în următoarea 
ordine: valoarea energetică, cantitatea de 
proteine, lipide, acizi grași saturați, acizi 
grași trans industriali, glucide, cu referire 
în mod special la zaharuri naturale și 
adăugate, fibre și sare. Mențiunile 
suplimentare voluntare sunt prezentate în 
ordinea precizată în anexa XIII.

Amendamentul 71

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Indicarea obligatorie a valorii 
energetice în conformitate cu articolul 29 
alineatul (1) litera (a) și partea B din 
anexa XI trebuie să figureze împreună cu 
prezentarea menționată la articolul 34 
alineatul (1) în kcal pe 100g/ml și, după 
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caz, pe porție, în conformitate cu articolul 
31 alineatul (2) în dreapta jos pe fața 
vizibilă a ambalajului.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care declarația 
nutrițională este obligatorie pentru 
alimentele care figurează în anexa IV din 
cauza unei mențiuni nutriționale sau de 
sănătate, declarația nutrițională nu 
trebuie să apară în câmpul vizual 
principal.

Justificare

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Alineatul (1) nu se aplică alimentelor 
definite în Directiva 89/398/CEE și în 
directivele speciale prevăzute la articolul 4 
alineatul (1).

Justificare

PARNUTS foods such as infant formulae, follow-on formulae, complementary foods for
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infants and young children and dietary foods for special medical purposes falling under 
Council Directive 2009/39/EC are specifically formulated to meet the particular nutritional 
needs of their target population. The requirement to include a nutrition declaration on the 
basis of Article 9.1(l) of the proposed regulation is not in line with the use of these products.
Furthermore, limited nutrition information in the principal field of vision on PARNUTS foods 
may present the products in a misleading way, prompting vulnerable consumer groups to 
choose other products believed to be nutritionally superior.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Reprezentările grafice sau simbolurile 
pentru prezentarea declarației nutriționale 
pot fi utilizate în cadrul unui sistem 
național menționat la articolul 44, cu 
condiția să fie respectate următoarele 
cerințe esențiale:

(5) Reprezentările grafice sau simbolurile 
pentru prezentarea declarației nutriționale 
pot fi utilizate cu condiția să fie respectate 
următoarele cerințe esențiale:

Justificare

Simbolurile nutriționale ar trebui armonizate la nivel european pentru a permite libera 
circulație a produselor. 

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când informațiile referitoare la 
produsele alimentare prevăzute prin 
prezentul regulament sunt oferite în mod 
voluntar, acestea trebuie să respecte 
cerințele relevante specifice menționate în 
prezentul regulament.

(1) Atunci când informațiile referitoare la 
produsele alimentare prevăzute prin 
prezentul regulament sunt oferite în mod 
voluntar, acestea trebuie să fie clar lizibile.

Justificare

Dacă există cerințe privind prezentarea informațiilor voluntare referitoare la produsele 
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alimentare în același mod ca pentru produsele care fac obiectul unor cerințe obligatorii, 
există probabilitatea ca producătorii să înceteze a mai oferi aceste informații în mod 
voluntar. În consecință, propunerea, în forma sa actuală, ar avea drept consecință reducerea 
volumului de informații oferite consumatorilor față de situația actuală. 

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a se aduce atingere alineatului 
(1), pot fi specificate în mod facultativ 
informații nutriționale suplimentare 
destinate unor categorii speciale, de 
exemplu, copiii, cu condiția ca aceste 
valori de referință specifice să se bazeze 
pe date științifice, să nu inducă în eroare 
consumatorii și să fie în concordanță cu 
condițiile generale prevăzute de prezentul 
regulament.

Justificare

Valorile de referință indicate la anexa XI partea B se referă la un adult mediu. Valorile de 
referință care nu intră în această categorie, aferente produselor destinate unor categorii 
speciale, de exemplu, copiii, care sunt deja introduse de sectorul alimentar și validate 
științific, ar trebui să poată figura în continuare ca informație suplimentară. 

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
specifică, se aplică alineatele (3) și (4) 
atunci când țara de origine sau locul de 
proveniență al produsului alimentar este 
menționat în mod voluntar pentru a 
informa consumatorii că un produs 
alimentar își are originea sau provine din 

(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
specifică, în special Regulamentul (CE) 
nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 
2006 privind specialitățile tradiționale 
garantate din produse agricole și 
alimentare1, Regulamentul (CE) nr. 
510/2006 al Consiliului din 20 martie 
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Comunitatea Europeană sau o anumită 
țară sau un anumit loc.

2006 privind protecția indicațiilor 
geografice și a denumirilor de origine ale 
produselor agricole și alimentare2, 
Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al 
Consiliului din 25 mai 2009 de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de 
instituire a unei organizări comune a 
piețelor agricole și privind dispoziții 
specifice referitoare la anumite produse 
agricole („Regulamentul unic OCP”)3, 
Regulamentul (CE) nr. 110/2008 și 
Regulamentul (CEE) nr. 1601/91, se 
aplică alineatele (3) și (4) atunci când țara 
de origine sau locul de proveniență al 
produsului alimentar este menționat pentru 
a informa consumatorii că un produs 
alimentar își are originea sau provine dintr-
o anumită țară sau un anumit loc.
____________________

1 JO L 93, 31.3.2006, p. 1.
2 JO L 93, 31.3.2006, p. 12.
3 JO L 154, 17.6.2009, p. 1.

Justificare

Pentru a evita apariția problemelor la aplicarea regulamentului, este indispensabil să se 
menționeze legislația comunitară în vigoare, în special cea privind denumirea de origine a 
produselor agricole.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a se garanta o deplină 
trasabilitate a alimentelor „de la fermă 
până la farfurie”, sistemul de etichetare 
permite stabilirea atât a țării de origine, 
cât și a producătorului de origine al 
produsului. Cu toate acestea, această 
normă nu se aplică produselor în cazul 
cărora nu poate fi determinat 
producătorul de origine, ca în cazul 
laptelui.
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Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Justificare

Articolul 35 din propunerea Comisiei ar crea probleme inutile în gestionarea 
întreprinderilor. 

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Justificare

Este important pentru consumatori să știe de unde provine produsul. În unele cazuri, poate să 
nu fie posibil să se stabilească o anumită țară de origine întrucât conținutul produsului poate 
proveni din mai multe țări în același timp și se poate modifica zilnic. Normele existente în 
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prezent privind specificarea locului de origine pe etichetă prevăd indicarea provenienței în 
mod voluntar, cu excepția situației în care omiterea acestor informații ar induce în eroare în 
mod serios consumatorul cu privire la adevărata origine a produsului alimentar. Aceste 
norme ar trebui menținute și nu ar trebui înlocuite cu o nouă formulare. 

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În ceea ce privește whisky-ul, trebuie 
oferite întotdeauna informații privind țara 
de origine, iar acestea trebuie să figureze 
în câmpul vizual principal. În cazul în 
care whisky-ul este produs în mai multe 
țări, se menționează fiecare dintre 
acestea.

Justificare

Există tradiția ca whisky-ul vândut în Uniunea Europeană să poarte mențiunea țării de 
origine; consumatorii acordă o importanță deosebită acestei informații. Unele whisky-uri 
care nu prezintă mențiuni privind originea folosesc alte indicații pentru a sugera că provin 
dintr-una dintre principalele țări producătoare de whisky, deși nu este cazul. Prin urmare, 
toate whisky-urile comercializate în UE trebuie să menționeze originea, pentru a evita 
inducerea în eroare a consumatorilor.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Comisia poate stabili norme de punere 
în aplicare privind condițiile și criteriile de 
utilizare a mențiunilor oferite în mod 
voluntar. Respectivele măsuri, care au 
scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 290 din TFUE, prin consultare 
cu părțile interesate.
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Amendamentul 83

Propunere de regulament
Capitolul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest capitol și dispozițiile sale sunt 
eliminate.

Justificare

Dispozițiile naționale contravin principiului armonizării și liberei circulații a bunurilor pe 
piața internă. 

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Capitolul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest capitol și dispozițiile sale sunt 
eliminate.

Justificare

Dispozițiile naționale contravin principiului armonizării și liberei circulații a bunurilor pe 
piața internă. 

Amendamentul 85

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 51a (nou) 
Directiva 2001/110/CE
Articolul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 51a
Modificări la Directiva 2001/110/CE
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(1) Articolul 2 punctul 4 litera (a) din 
Directiva 2001/110/CE a Consiliului din 
20 decembrie 2001 privind mierea1 se 
înlocuiește cu următorul text:
„(a) Țara sau țările de origine în care a 
fost recoltată mierea se indică pe etichetă. 
Dacă însă mierea provine din mai multe 
state membre sau dintr-o țară terță, ar 
trebui să apară una dintre următoarele 
mențiuni:
– «amestec de miere provenită din țări 
UE»;
– «amestec de miere provenită din țări din 
afara UE».
În cazul în care proporția de miere 
provenită din țări UE o depășește pe cea a 
mierii provenite din țări din afara UE:
– «amestec de miere provenită din țări UE 
și din țări din afara UE».
În cazul în care proporția de miere 
provenită din țări din afara UE o 
depășește pe cea a mierii provenite din 
țări UE:
– «amestec de miere provenită din țări din 
afara UE și din țări UE».”
(2) La articolul 2 punctul 4 din Directiva 
2001/110/CE se adaugă următoarea 
literă:
„(aa) Dacă mierea conține miere 
provenită din țări din afara UE, trebuie să 
se indice procentul de miere provenită țări 
din afara UE.”.
_______
1 JO L 10, 2.1.2002, p. 47.

Justificare

Normele existente nu garantează informarea corespunzătoare a consumatorului și, chiar mai 
mult, pot induce în eroare consumatorul. Mierea ar putea conține o cantitate infimă de miere 
provenită din țări UE (de exemplu 5%), dar pe etichetă trebuie să se indice totuși „amestec 
de miere provenită din țări UE și din țări din afara UE”. 
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Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 53 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 29-34 se aplică începând cu [ 
prima zi a lunii, 3 ani de la intrarea în 
vigoare ], cu excepția produselor 
alimentare etichetate de întreprinderi care 
au, la data intrării în vigoare, mai puțin de 
10 angajați și a căror cifră de afaceri anuală 
și/sau al căror total al bilanțului anual nu 
depășește 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 excepția produselor alimentare 
etichetate de operatori din sectorul 
alimentar care au, la data intrării în 
vigoare, mai puțin de 50 de angajați și a 
căror cifră de afaceri anuală și/sau al căror 
total al bilanțului anual nu depășește 
10 milioane EUR, pentru care respectivele 
articole se aplică începând cu [prima zi a 
lunii, 5 ani de la intrarea în vigoare].

Produsele alimentare introduse pe piață 
sau etichetate înainte de [data intrării în 
vigoare] care nu respectă dispozițiile 
prezentului regulament pot fi 
comercializate până la data durabilității 
minimale a acestora sau până la data 
limită de consum.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera b – liniuța 2a

Textul propus de Comisie Amendamentul

– zaharuri naturale,

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera b – liniuța 2b

Textul propus de Comisie Amendamentul

– zaharuri adăugate,
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Amendamentul 89

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera b – liniuța 2c

Textul propus de Comisie Amendamentul

– acizi grași saturați,

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera b – liniuța 2d

Textul propus de Comisie Amendamentul

– acizi grași trans,

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera b – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– fibre, eliminat

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera b – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– proteine, eliminat

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „acizi grași trans” înseamnă acizi grași 4. „acizi grași trans înseamnă acizi grași cu 
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cu cel puțin o legătură dublă între atomi de 
carbon, neconjugată (și anume întreruptă 
de cel puțin o grupare metilen), în 
configurație trans;

cel puțin o legătură dublă între atomi de 
carbon, neconjugată (și anume întreruptă 
de cel puțin o grupare metilen), în 
configurație trans, cu excepția acizilor 
grași trans de origine naturală produși de 
rumegătoare;

Amendamentul 94

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „zaharuri naturale” înseamnă 
monozaharide și dizaharide prezente în 
mod natural în produsul alimentar;

Amendamentul 95

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

8b. „zaharuri adăugate” înseamnă 
monozaharide și dizaharide utilizate 
pentru proprietățile lor de îndulcire;

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

10. „proteine” înseamnă conținutul de 
proteine calculat cu formula: proteine = 
azot total Kjeldahl x 6,25 și x 6,38 pentru 
lactoproteine;

Justificare

Aceste valori corespund celor din standardul general privind etichetarea produselor 
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alimentare preambalate (Codex Standard 1-1985), acceptat de Comisia Europeană.

Amendamentul 97

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 afișat sau făcut vizibil în condiții 
normale sau uzuale de vânzare sau 
utilizare.

eliminat

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) cereale utilizate pentru fabricarea 
distilatelor alcoolice.

Justificare

Modificarea este necesară pentru a conferi un caracter mai explicit excepției și pentru a o 
alinia la avizul AESA. Formularea inițială ar putea determina etichetarea unor produse drept 
alergene, deși, după cum demonstrează avizul AESA, acestea nu conțin nicio substanță 
alergenă. Comisia este de acord cu necesitatea modificării actualei formulări în așa fel încât 
să se garanteze faptul că consumatorii vulnerabili nu sunt induși în eroare.

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) zer utilizat pentru fabricarea distilaților (a) zer utilizat pentru fabricarea distilaților 
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sau a alcoolului etilic de origine agricolă 
pentru băuturile spirtoase și alte băuturi 
care conțin o concentrație alcoolică mai 
mare de 1,2% în volum;

alcoolici;

Justificare

Modificarea este necesară pentru a conferi un caracter mai explicit excepției și pentru a o 
alinia la avizul AESA. Formularea inițială ar putea determina etichetarea unor produse drept 
alergene, deși, după cum demonstrează avizul AESA, acestea nu conțin nicio substanță 
alergenă. Comisia este de acord cu necesitatea modificării actualei formulări în așa fel încât 
să se garanteze faptul că consumatorii vulnerabili nu sunt induși în eroare.

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 8 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) fructe cu coajă utilizate pentru 
fabricarea distilaților sau a alcoolului etilic 
de origine agricolă pentru băuturile 
spirtoase și alte băuturi care conțin o 
concentrație alcoolică mai mare de 1,2% 
în volum.

(a) fructe cu coajă utilizate pentru 
fabricarea distilaților alcoolici.

Justificare

Modificarea este necesară pentru a conferi un caracter mai explicit excepției și pentru a o 
alinia la avizul AESA. Formularea inițială ar putea determina etichetarea unor produse drept 
alergene, deși, după cum demonstrează avizul AESA, acestea nu conțin nicio substanță 
alergenă. Comisia este de acord cu necesitatea modificării actualei formulări în așa fel încât 
să se garanteze faptul că consumatorii vulnerabili nu sunt induși în eroare.

Amendamentul 101

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

TIP SAU 
CATEGORIE DE 

PRODUS 
ALIMENTAR

MENȚIUNI
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5a. PRODUSE ALIMENTARE CARE CONȚIN 
INGREDIENTE PROVENITE DIN 
ORGANISME MODIFICATE GENETIC
Produse 
alimentare care 
conțin ingrediente 
provenite din 
organisme 
modificate genetic

„Ingrediente alimentare 
provenite din organisme 
modificate genetic”

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

– produse prelucrate a căror prelucrare 
constă numai din afumare sau maturare, 
precum și fructele și legumele uscate ca 
de exemplu prunele sau caisele, care au 
fost uscate și eventual rehidratate prin 
adăugare de apă, și care conțin un singur 
ingredient sau o singură categorie de 
ingrediente;

Justificare

Acest amendament se aplică fructelor precum prunele uscate (un singur ingredient), care sunt 
deshidratate în scopul conservării și cărora li se poate adăuga apă.

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– ierburi, condimente sau amestecuri ale 
acestora;

– plante aromatice, mirodenii, condimente 
sau amestecuri ale acestora;

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 18 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– produse alimentare furnizate direct de 
către producător în cantități mici către 
consumatorul final sau centrele de comerț 
cu amănuntul locale care furnizează direct 
consumatorului;

– produse alimentare furnizate direct de 
către mici operatori în cantități mici către 
consumatorul final sau centrele de comerț 
cu amănuntul locale care furnizează direct 
consumatorului;

Amendamentul 105

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– gumă de mestecat;

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 19b (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– produse alimentare a căror cantitate nu 
depășește 5g/ml;

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 19c (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– butelii de sticlă care au un marcaj 
indelebil.

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Anexa V – partea B – punctul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Denumirea produsului alimentar 
cuprinde sau este însoțită de o mențiune a 
stării fizice în care se găsește 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 indicații ar putea induce 
cumpărătorul în eroare.

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

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Anexa V – Partea Ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

PARTEA CA - NORME SPECIFICE PRIVIND 
UTILIZAREA CUVÂNTULUI „MIERE”
Cuvântul „miere” sau termenii „care 
conține miere” sau „obținut din miere”, 
folosiți în denumirea produsului sau în 
orice element, care este grafic sau nu, 
pentru a indica că produsul conține 
miere, pot fi utilizați doar dacă cel puțin 
50 la sută din conținutul de zahăr al 
produsului provine din miere.

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Anexa V – partea Cb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea Cb – DENUMIREA 
COMERCIALĂ A ALIMENTELOR 
CARE SUNT ASEMĂNĂTOARE CU 
ALTE ALIMENTE 
Alimentele care sunt asemănătoare cu 
alte alimente sau în care s-a înlocuit un 
ingredient cu un produs de imitație, se 
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etichetează după cum urmează:
Abatere în ceea 
ce privește tipul, 
natura și 
compoziția

Denumirea 
comercială

În privința 
brânzei, 
înlocuirea totală 
sau parțială a 
grăsimii din lapte 
cu grăsime 
vegetală

„înlocuitor de 
brânză”

În privința 
șuncii, 
modificarea 
compoziției prin 
introducerea 
unor ingrediente 
mărunțite cu un 
conținut de carne 
foarte redus

„înlocuitor de 
șuncă”

Justificare

În cazul produselor care imită brânza și șunca, problema este că nu se poate deduce imediat 
din analizarea listei de ingrediente că este vorba de un produs de înlocuire. O precizare a 
denumirii comerciale ar trebui să rezolve această problemă, întrucât consumatorul își va 
putea da seama imediat despre ce tip de produs este vorba. 

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Anexa VI – partea B – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Adjectivul „hidrogenat” trebuie să 
însoțească indicarea unui ulei hidrogenat, 
cu excepția cazurilor în care cantitatea de 
acizi grași saturați sau trans este inclusă 
în declarația nutrițională.

Adjectivul „hidrogenat” trebuie să 
însoțească indicarea unui ulei hidrogenat.

Justificare

Consumatorii sunt obișnuiți să caute pe lista ingredientelor termenul „ulei hidrogenat”, 
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pentru a verifica conținutul de acizi grași trans artificiali.

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Anexa VI – partea B – punctul 2 – coloana 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Adjectivul „hidrogenat” trebuie să 
însoțească indicarea unei grăsimi 
hidrogenate, cu excepția cazurilor în care 
cantitatea de acizi grași saturați sau trans 
este inclusă în declarația nutrițională.

Adjectivul „hidrogenat” trebuie să 
însoțească indicarea unei grăsimi 
hidrogenate.

Justificare

Consumatorii sunt obișnuiți să caute pe lista ingredientelor termenul „grăsimi hidrogenate”, 
pentru a verifica conținutul de acizi grași trans artificiali.

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Anexa VI – partea B – punctul 17 – coloana 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. Mușchii scheletici ai mamiferelor și ai 
speciilor de păsări recunoscute ca fiind 
adecvate consumului uman împreună cu 
țesutul inclus în mod natural sau aderent, în 
cazul în care conținutul total de grăsime și 
țesut conjunctiv nu depășește valorile 
indicate mai jos și în cazul în care carnea 
reprezintă un ingredient al altui aliment. 
Produsele acoperite de definiția „carne 
separată mecanic” se exclud din această 
definiție.

17. Mușchii scheletici ai mamiferelor și ai 
speciilor de păsări recunoscute ca fiind 
adecvate consumului uman împreună cu 
țesutul inclus în mod natural sau aderent, în 
cazul în care conținutul total de grăsime și 
țesut conjunctiv nu depășește valorile 
indicate mai jos și în cazul în care carnea 
reprezintă un ingredient al altui aliment. 
Carnea care este desprinsă mecanic de pe 
oase și care nu intră sub incidența 
definiției cărnii separate mecanic, în 
sensul Regulamentului (CE) nr. 853/2004 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire 
a unor norme specifice de igienă care se 
aplică alimentelor de origine animală1, 
intră sub incidența acestei definiții.
______
1 JO L 139, 30.4.2004, p. 55.
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Justificare

În ceea ce privește definiția cărnii separate mecanic (CSM), produse prin utilizarea așa-
numitei „tehnologii Baader” („viandes gros grain”), aceasta reprezintă carne. Concluziile 
proiectului de cercetare comunitară Histalim din 2007 demonstrează clar că nu există nicio 
diferență din punct de vedere organoleptic, compozițional și microbiologic între acest tip de 
carne și carnea tocată.

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 115

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vitamina A (µg)         800 Vitamina A (µg)         800

Vitamina D (µg)         5 Vitamina D (µg)         5
Vitamina E (µg)         10 Vitamina E (µg)         12

Vitamina K (μg)         75 
Vitamina C (µg)         60 Vitamina C (µg)         80
Tiamină (mg)              1,4 Tiamină (mg)              1,1
Riboflavină (mg)           1,6 Riboflavină (mg)            1,4
Niacină (mg)              18 Niacină (mg)              16
Vitamina B6 (µg)         2 Vitamina B6 (µg)         1,4
Acid folic (µg)          200 Acid folic (μg)          200
Vitamina B12 (µg)         1 Vitamina B12 (µg)         2,5
Biotină (mg)              0,15 Biotină (μg)             50
Acid pantotenic (mg)         6 Acid pantotenic (mg)         6
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Calciu (mg)              800 Calciu (mg)              800

Potasiu (mg)       2000 
Clorură (mg)       800

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

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

Iod (µg)          150 Iod (µg)          150

Justificare

Noul regulament trebuie să țină seama de Directiva 2008/100 privind indicarea valorii 
nutritive pe etichetele produselor alimentare în ceea ce privește dozele zilnice recomandate, 
coeficienții de conversie pentru calculul valorii energetice și definițiile, publicată în Jurnalul 
Oficial în 29 octombrie 2008. Prin urmare, raportorul propune înlocuirea tabelului 
„Vitamine și minerale care pot fi declarate și dozele zilnice recomandate ale acestora 
(DZR)” propus de Comisie cu cel din Directiva 2008/100, în vederea respectării legislației în 
vigoare.

Amendamentul 116

Propunere de regulament
Anexa XI – partea A – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

- 15% din doza zilnică recomandată (DZR)
pentru 100 g în cazul produselor solide sau 
per ambalaj, în cazul în care acesta conține 
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numai o singură porție; sau
- 7,5% din DZR pentru 100 g în cazul 
lichidelor; sau
- 5% din DZR pentru 100 kcal (12% din 
DZR de 1 MJ; sau
- o cantitate prevăzută de derogările 
acordate în temeiul articolului 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 1925/2006.

Amendamentul 117

Propunere de regulament
Anexa XI – partea B – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consumul de referință de energie și 
nutrienți selectați alții decât vitamine și 
minerale (adulți)

Consumul de referință de energie și 
nutrienți selectați alții decât vitaminele și 
mineralele (adulți)1

____________________

Consumul de referință este prezentat cu titlu 
indicativ, urmând să fie definit mai detaliat de 
către Autoritatea Europeană pentru Siguranța 
Alimentară.

Justificare

Consumul de referință este prezentat cu titlu indicativ, trebuind să fie definit mai detaliat de 
către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară.

Amendamentul 118

Propunere de regulament
Anexa XI – partea B – tabel – rândul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energie sau 
nutrient

Consumul de 
referință

Acizi grași 
mononesaturați

34 g

Amendamentul 119
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Propunere de regulament
Anexa XI – partea B – tabel – rândul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energie sau 
nutrient

Consumul de 
referință

Acizi grași 
polinesaturați

16 g

Amendamentul 120

Propunere de regulament
Anexa XI – partea B – tabel – rândul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energie sau 
nutrient

Consumul de 
referință

Acizi grași 
omega 6

14 g

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Anexa XI – partea B – tabel – rândul 3d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energie sau 
nutrient

Consumul de 
referință

Acizi grași 
omega 3

2,2 g

- ALA 2,0 g
- EPA/DHA 0,2 g

Amendamentul 122
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Propunere de regulament
Anexa XIII – partea A – tabel – rândul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– energie kJ și kcal – energie kcal
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