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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei urmărește să modifice a doua oară Directiva 2001/112/CE a Consiliului 
din 20 decembrie 2001 privind sucurile de fructe și anumite produse similare destinate 
consumului uman care stabilește normele care reglementează compoziția, utilizarea 
denumirilor rezervate, specificațiile de producție și etichetarea produselor respective pentru a 
asigura libera lor circulație în interiorul Uniunii Europene. 

Prima modificare a fost efectuată în 2009 și urmărea în special introducerea valorilor Brix 
minime (conținutul de substanță uscată solubilă) pentru a evita fraudele datorate unor aporturi 
prea mari de apă. Propunerea curentă confirmă distincția dintre sucurile de fructe (obținute 
prin simpla stoarcere a fructelor) și sucurile pe bază de sucuri concentrate (reconstituite prin 
reintroducerea în sucurile de fructe concentrate a aceleiași cantități de apă cu cea extrasă în 
momentul concentrării), simplifică dispozițiile privind restituirea aromei, prevede retragerea 
zahărului din lista ingredientelor autorizate (totuși, adăugarea de zahăr continuă să fie 
autorizată pentru îndulcirea nectarelor din fructe) și include roșiile în lista fructelor utilizate 
pentru producerea sucurilor de fructe. Prin această nouă modificare, Comisia prevede punerea 
în aplicare a unui număr mai mare de dispoziții din Codex Alimentarius și din codul de 
practică al Asociației Europene a Producătorilor de Sucuri de Fructe (AIJN). 

Deși sectorul însuși a cerut eliminarea zahărului de pe lista ingredientelor autorizate, aceasta 
ar putea duce la efecte opuse dacă nu s-ar autoriza, măcar pentru o perioadă limitată, 
posibilitatea de a indica pe etichete mențiunea „fără adaos de zahăr”. Într-adevăr, este greu de 
imaginat că consumatorii vor afla imediat că adăugarea de zahăr nu mai este autorizată, iar 
zahărul din produs provine exclusiv din fructe. Există deci o temere legitimă că s-ar putea 
induce în eroare consumatorul, care ar putea să creadă că s-a adăugat zahăr dacă vede că sucul 
pe care-l consumă de obicei nu mai poartă mențiunea „fără adaos de zahăr”. Riscul este cu 
atât mai mare cu cât acest produs va continua să se afle pe rafturile magazinelor aproape de 
băuturi pe bază de fructe care, dat fiind că nu intră în sfera de aplicare a directivei, vor putea 
să poarte în continuare mențiunea „fără adaos de zahăr”. Prin urmare, este necesar să se lase 
sectorului îndeajuns timp pentru a putea informa consumatorul.

În ceea ce privește perioada necesară pentru punerea în aplicare a acestei directive în statele 
membre, ar trebui să se prevadă, în plus față de perioada de 18 luni, o perioadă suplimentară 
de 18 luni pentru a permite sectorului să vândă stocurile existente.

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 directivă
Considerentul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul stimulării liberei circulații a 
sucurilor de fructe și a anumitor produse 
similare în interiorul Uniunii Europene, 
Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 
20 decembrie 2001 privind sucurile de 
fructe și anumite produse similare destinate 
consumului uman a stabilit dispoziții 
specifice privind producția, compoziția și 
etichetarea produselor respective. Aceste 
norme trebuie să fie adaptate la progresul 
tehnic și să țină seama de evoluția 
standardelor internaționale în domeniu, în 
special a Standardului Codex pentru sucuri 
și nectaruri de fructe (Codex Stan 247-
2005), adoptat de Comisia Codex 
Alimentarius în cadrul celei de-a douăzeci 
și opta sesiuni din 4-9 iulie 2005, și a 
Codului de bune practici al Asociației 
Europene a Producătorilor de Sucuri de 
Fructe (AIJN).

(1) În scopul stimulării liberei circulații a 
sucurilor de fructe și a anumitor produse 
similare în interiorul Uniunii Europene, 
Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 
20 decembrie 2001 privind sucurile de 
fructe și anumite produse similare destinate 
consumului uman a stabilit dispoziții 
specifice privind producția, compoziția și 
etichetarea produselor respective. Aceste 
norme trebuie să fie adaptate la progresul 
tehnic și să țină seama de evoluția 
standardelor internaționale în domeniu, în 
special a Standardului Codex pentru sucuri 
și nectaruri de fructe (Codex Stan 247-
2005), adoptat de Comisia Codex 
Alimentarius în cadrul celei de-a douăzeci 
și opta sesiuni din 4-9 iulie 2005, și a 
Codului de bune practici al Asociației 
Europene a Producătorilor de Sucuri de 
Fructe (AIJN). Criteriile stabilite de 
prezenta directivă se aplică în egală 
măsură atât produselor fabricate în 
Uniune, cât și celor importate. 

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Directiva 2000/13/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 martie 
2000 privind apropierea legislațiilor 
statelor membre referitoare la etichetarea și 
prezentarea produselor alimentare, precum 
și la publicitatea acestora, în special 
articolul 7 alineatele (2) și (5), trebuie să se 
aplice sub rezerva anumitor condiții. 
Atunci când un produs este un amestec de 
suc de fructe și suc de fructe obținut din 
concentrat, acest lucru trebuie indicat în 
mod clar, la fel ca și atunci când un nectar 
de fructe este obținut integral sau parțial 

(3) Directiva 2000/13/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 martie 
2000 privind apropierea legislațiilor 
statelor membre referitoare la etichetarea și 
prezentarea produselor alimentare, precum 
și la publicitatea acestora, în special 
articolul 7 alineatele (2) și (5), trebuie să se 
aplice sub rezerva anumitor condiții. 
Atunci când un produs este un amestec de 
suc de fructe și suc de fructe obținut din 
concentrat, acest lucru trebuie indicat în 
mod clar, la fel ca și atunci când un nectar 
de fructe este obținut integral sau parțial 
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dintr-un produs concentrat. Lista 
ingredientelor care figurează pe etichetă 
trebuie să conțină atât denumirile sucurilor 
de fructe, cât și cele ale sucurilor de fructe 
obținute din concentrate, care au fost 
utilizate.

dintr-un produs concentrat. Lista 
ingredientelor care figurează pe etichetă 
trebuie să conțină atât denumirile sucurilor 
de fructe, cât și cele ale sucurilor de fructe 
obținute din concentrate, care au fost 
utilizate. Ar trebui interzisă utilizarea 
unor denumiri derutante sau cu dublu 
sens, precum „suc de fructe natural”, 
care pot crea impresia că este vorba de 
sucuri de fructe obținute din fructe 
proaspete, chiar dacă nu este cazul.

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Mențiunea „fără adaos de zahăr” 
este utilizată de mult timp în cazul 
sucurilor de fructe. Dispariția bruscă a 
acestei mențiuni ar putea induce 
consumatorul în eroare și ar putea să-l 
determine să aleagă alte băuturi, pe care 
apare această informație. Ar trebui deci 
să se prevadă o derogare pe o perioadă 
limitată pentru a permite sectorului să 
informeze consumatorul în mod adecvat. 

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/112/CE
Articolul 3 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul produselor obținute din două 
sau mai multe tipuri de fructe, cu excepția 
cazului în care se utilizează suc de lămâie 
sau suc de lămâie verde în conformitate cu 
condițiile stabilite în anexa I partea II 

3. În cazul produselor obținute din două 
sau mai multe tipuri de fructe, cu excepția 
cazului în care se utilizează suc de lămâie 
sau suc de lămâie verde în conformitate cu 
condițiile stabilite în anexa I partea II 
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punctul 2, denumirile produselor sunt 
însoțite de o listă a fructelor utilizate, 
enumerate în ordine descrescătoare în 
funcție de volumele de suc de fructe sau de 
piure incluse. În cazul produselor obținute 
însă din trei sau mai multe tipuri de fructe, 
indicarea fructelor utilizate poate fi 
înlocuită fie cu cuvintele „diverse fructe” 
sau cu un text similar, fie cu numărul 
tipurilor de fructe utilizate.

punctul 2, denumirile produselor sunt 
însoțite de o listă a fructelor utilizate, 
enumerate în ordine descrescătoare în 
funcție de masa de suc de fructe sau de 
piure inclusă. În cazul produselor obținute 
însă din trei sau mai multe tipuri de fructe, 
indicarea fructelor utilizate poate fi 
înlocuită fie cu cuvintele „diverse fructe” 
sau cu un text similar, fie cu numărul 
tipurilor de fructe utilizate.

Justificare

În conformitate cu punctul 8.1.1.7 din Codex Stan 247 (2005).

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/112/CE
Articolul 3 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Mențiunea „fără adaos de zahăr” 
poate fi utilizată pentru etichetarea 
sucurilor de fructe, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 decembrie 2006 privind mențiunile 
nutriționale și de sănătate înscrise pe 
produsele alimentare1. Începând cu [cinci 
ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive] se reevaluează 
utilizarea acestei mențiuni.
1 JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/112/CE
Articolul 3 – punctul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Nectarurile și produsele specifice care 
figurează în anexa III pot fi îndulcite prin 
adaos de zaharuri sau de miere. 
Denumirile de comercializare trebuie să 
includă cuvintele „îndulcit” sau „cu 
adaos de zahăr”, urmate de precizarea 
cantității maxime de zahăr adăugat, 
calculat ca substanță uscată, exprimată în 
grame pe litru.”

4. Nectarurile și produsele specifice care 
figurează în anexa III pot fi îndulcite prin 
adaos de zaharuri sau de miere. 
Producătorul precizează pe eticheta 
produsului cantitatea maximă de zahăr 
adăugat, calculat ca substanță uscată, 
exprimată în grame pe litru.”

Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/112/CE
Articolul 3 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În cazul sucurilor de fructe 
reconstituite pe bază de concentrat, 
denumirea comercială conține mențiunea 
„pe bază de concentrat” sau „suc 
reconstituit pe bază de concentrat” cu 
caractere de dimensiuni cel puțin egale cu 
jumătate din mărimea celor folosite 
pentru denumirea „suc de fructe”.

Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2001/112/CE
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eticheta sucului de fructe concentrat 
menționat în anexa I partea I punctul 2, 
care nu este destinat livrării către 
consumatorul final, include o mențiune 
care indică prezența și cantitatea adăugată 

Eticheta sucului de fructe concentrat 
menționat în anexa I partea I punctul 2, 
care nu este destinat livrării către 
consumatorul final, include o mențiune 
care indică prezența și cantitatea adăugată 
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de suc de lămâie, de suc de lămâie verde 
sau de agenți acidifianți autorizați de 
Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind aditivii 
alimentari*. Această mențiune apare pe 
ambalaj, pe o etichetă aplicată pe ambalaj 
sau într-un document însoțitor.

de suc de lămâie, de suc de lămâie verde 
sau de agenți acidifianți autorizați de 
Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind aditivii 
alimentari*. Această mențiune apare pe 
ambalaj, pe o etichetă aplicată pe ambalaj 
sau într-un document însoțitor. Se interzice 
utilizarea unor denumiri derutante sau cu 
dublu sens, precum „suc de fructe 
natural”, care pot crea impresia că este 
vorba de sucuri de fructe obținute din 
fructe proaspete, chiar dacă nu este cazul.

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Directiva 2001/112/CE
Articolul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 5 se inserează paragraful 
1a după cum urmează:
„Prezenta directivă se aplică în cazul 
produselor specificate în anexa 1, atât 
celor produse, cât și celor importate în 
Uniunea Europeană.”

Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2001/112/CE
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul adaptării prezentei directive la 
progresul tehnic și pentru a ține seama de 
evoluția standardelor internaționale în 
domeniu, Comisia poate adapta anexele 
prin intermediul unor acte delegate, cu 

În scopul adaptării prezentei directive la 
progresul tehnic și pentru a ține seama de 
evoluția standardelor internaționale în 
domeniu, Comisia poate adapta anexele, 
dacă este cazul, prin intermediul unor acte 
delegate, cu excepția părții I din anexa I și 
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excepția părții I din anexa I și a anexei II. a anexei II.

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2001/112/CE
Articolul 7a – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisiei i se conferă pentru o perioadă 
de timp nedeterminată competența de a 
adopta actele delegate menționate în 
prezenta directivă.

(1) Comisiei i se conferă pentru o perioadă 
de cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive competența de a adopta 
actele delegate menționate în prezenta 
directivă. În termen de cel mult nouă luni 
de la terminarea acestei perioade, 
Comisia prezintă un raport privind 
delegarea competenței.

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2001/112/CE
Articolul 7a – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Parlamentul European sau Consiliul pot
obiecta față de un act delegat în termen de 
două luni de la data notificării acestuia. La 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, acest termen se prelungește cu 
o lună.

(3) Parlamentul European sau Consiliul pot 
obiecta față de un act delegat în termen de 
două luni de la data notificării acestuia. La 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, acest termen se prelungește cu 
două luni.
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Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive în termen de 
cel mult 18 luni de la intrarea în vigoare a 
acesteia. Statele membre comunică imediat 
Comisiei textele acestor acte, precum și un 
tabel de corespondență între actele 
respective și prezenta directivă.

1. Statele membre adoptă actele cu putere 
de lege și actele administrative necesare 
pentru a se conforma prezentei directive
înainte de expirarea termenului de 18 luni
după intrarea în vigoare a acesteia. Statele 
membre comunică imediat Comisiei textele 
acestor acte, precum și un tabel de 
corespondență între actele respective și 
prezenta directivă.

Amendamentul 14

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pun în aplicare 
dispozițiile respective cu începere de la 
[18 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive].

Amendamentul 15

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Măsuri tranzitorii

Produsele introduse pe piață sau 
etichetate înainte de data începând cu 
care în statele membre intră în vigoare 
dispozițiile necesare pentru a se conforma 
prezentei directive pot continua să fie 
comercializate pe o perioadă de maximum 
18 luni de la data respectivă.



AD\865660RO.doc 11/16 PE452.907v02-00

RO

Justificare

Trebuie să se prevadă măsuri tranzitorii pentru produsele comercializate sau etichetate între 
data intrării în vigoare și data transpunerii în legislațiile naționale.

Amendamentul 16

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE
Anexa I – partea I – punctul 1 – litera a – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Unele sucuri pot fi obținute din fructe cu 
sâmburi, semințe și coajă, care nu sunt în 
mod obișnuit conținute în suc; sunt 
acceptate totuși părți sau componente ale 
sâmburilor, semințelor și cojii, care nu pot 
fi îndepărtate utilizând bunele practici de 
fabricație.

Unele sucuri pot fi obținute din fructe cu 
sâmburi, semințe și coajă, care nu sunt în 
mod obișnuit conținute în suc; sunt 
acceptate totuși, în cazul în care se 
dovedește necesar, părți sau componente 
ale sâmburilor, semințelor și cojilor care nu 
pot fi îndepărtate utilizând bunele practici 
de fabricație.

Justificare

Intenția nu este să se permită realizarea acestui lucru oricând, ci doar când acest lucru se 
dovedește a fi indispensabil.

Amendamentul 17

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE
Anexa I – partea I – punctul 1 – litera b – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește coacăzele negre, 
guavele, mango și fructul pasiunii, 
valorile Brix minime se aplică numai
sucului de fructe reconstituit și piureului 
de fructe reconstituit produse în Uniunea 
Europeană.

eliminat
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Amendamentul 18

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE
Anexa I – partea I – punctul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsul fermentabil, dar nefermentat, 
obținut prin adăugarea de apă și/sau de 
zaharuri și/sau de miere la produsele 
definite în partea I punctele 1, 2, 3 și 4, la 
piureul de fructe și/sau la piureul de fructe 
concentrat și/sau la un amestec din aceste 
produse și care, în plus, îndeplinește 
cerințele din anexa IV.

Produsul fermentabil, dar nefermentat, 
obținut prin adăugarea de apă cu sau fără 
adăugarea de zaharuri și/sau de miere la 
produsele definite în partea I punctele 1, 2, 
3 și 4, la piureul de fructe și/sau la piureul 
de fructe concentrat și/sau la un amestec 
din aceste produse și care, în plus, 
îndeplinește cerințele din anexa IV.

Justificare

Adăugarea de apă este întotdeauna indispensabilă pentru a obține un nectar; adăugarea 
produselor zaharoase este elementul facultativ.

Amendamentul 19

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE
Anexa I – partea II – punctul 2 – paragraful 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- în cazul în care produsul conține un 
adaos de dioxid de carbon, se specifică pe 
etichetă, lângă denumirea produsului, 
mențiunea „cu adaos de dioxid de 
carbon" sau „acidulat”;

Amendamentul 20

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE
Anexa I – partea II – punctul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În sucul de roșii și în sucul de roșii obținut
din concentrat pot fi adăugate sare, 
condimente și ierburi aromatice.

În sucurile de roșii și morcovi si în
sucurile de roșii si morcovi obținute din 
concentrat, pot fi adăugate sare, 
condimente, ierburi aromatice și extracte 
naturale ale acestora.

Amendamentul 21

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE
Anexa I – partea II – punctul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care sucurile de roșii și de 
morcovi conțin condimente și/sau ierburi 
aromatice, se specifică pe etichetă, lângă 
denumirea sucului, mențiunea 
„condimentat” și/sau denumirea uzuală a 
ierbii aromatice.

Amendamentul 22

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE
Anexa II – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fructe 1. Fructe
În sensul prezentei directive, roșiile sunt 
considerate fructe.

În sensul prezentei directive, roșiile și 
morcovii sunt considerate fructe.
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Amendamentul 23

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE
Anexa II – punctul 1 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fructul trebuie să fie sănătos, suficient de 
copt și proaspăt sau conservat prin 
procedee fizice sau tratamente, inclusiv 
tratamente după recoltare, aplicate în 
conformitate cu dispozițiile în vigoare în 
Uniunea Europeană.

Justificare
Această mențiune trebuie să figureze la primul punct pentru a se aplica restului anexei. Din 
motive legate de claritate, este necesar să se menționeze că este vorba și de tratamentele de 
după recoltare.

Amendamentul 24

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE
Anexa V – rândul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pomelo 
Citrus x paradisi, Citrus grandis
10

Amendamentul 25

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE
Anexa V – rândul 8 – coloana 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Citrus limon (L.) Burm. f. Citrus limon (L.) Burm. f.

Citrus limonium Risso

Amendamentul 26

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE
Anexa V – rândul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lămâie verde
Citrus aurantifolia (Christm.)
8



PE452.907v02-00 16/16 AD\865660RO.doc

RO

PROCEDURĂ

Titlu Modificarea Directivei 2001/112/CE a Consiliului privind sucurile de 
fructe și anumite produse similare destinate consumului uman

Referințe COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD)

Comisie(i) competentă(e) în fond ENVI

Aviz emis de către
Data anunțului în plen

AGRI
23.9.2010

Raportor/Raportoare pentru aviz:
Data numirii

Vasilica Viorica 
Dăncilă
29.9.2010

Examinare în comisie 28.3.2011

Data adoptării 2.5.2011

Rezultatul votului final +:
–:
0:

30
1
5

Membri titulari prezenți la votul final John Stuart Agnew, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica 
Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert 
Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, 
Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław 
Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, 
Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, Rareș-Lucian Niculescu, 
Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, 
Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Csaba Sándor 
Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Membri supleanți prezenți la votul final Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Marian Harkin, Giovanni La Via, 
Astrid Lulling, Milan Zver

Membri supleanți (articolul 187 alineatul 
(2)) prezenți la votul final

Eider Gardiazábal Rubial


