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Amendamentul 202
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(20a) Unele produsele atribuie beneficii 
fizice concrete după folosirea produsului, 
iar acestea ar trebui să fie exprimate 
astfel încât efectul folosirii produsului să 
fie măsurabil sau verificabil.

Or. ro

Justificare

Există pe piaţa alimentară produse (de exemplu, fulgi de cereale) care pretind că folosirea 
lor îndelungată poate duce la pierderea în greutate. Atunci când un produs foloseşte astfel de 
informaţii în scop de marketing, consumatorul poate fi indus în eroare, deci este normal ca 
legislatorul să ceară ca aceste informaţii să fie însoţite de un plan dietetic care explică în ce 
condiţii se obţin rezultatele pretinse.

Amendamentul 203
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) În scopul de a evita o fragmentare a 
normelor privind responsabilitatea 
operatorilor din sectorul alimentar în ceea 
ce priveşte informaţiile false, înşelătoare 
sau care lipsesc referitoare la produsele 
alimentare, ar trebui stabilite clar 
responsabilităţile operatorilor din sectorul 
alimentar în acest domeniu. Dispoziţiile 
adoptate în acest sens în cadrul
Regulamentului (CE) nr. 767/2009 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind introducerea pe 
piaţă şi utilizarea furajelor1 ar trebui să 
servească orientării.
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1 JO L 229, 1.9.2009, p. 1.

Or. de

Justificare

Pentru a asigura certitudinea juridică pentru părţile interesate, este esenţial ca obligaţiile 
acestora să fie stabilite clar. Scopul este, de asemenea, ca întreprinderile comerciale să nu fie 
trase la răspundere pentru aspecte care nu intră în sfera lor de responsabilitate sau de 
influenţă. Hotărârea Curţii de Justiţie a UE în cauza „Lidl/Italia” a evidenţiat insuficienţa 
certitudinii juridice a comercianţilor din sectorul alimentar în cadrul legislaţiei în vigoare.

Amendamentul 204
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(23) Pentru a ţine cont de schimbările şi 
evoluţiile observate în domeniul 
informaţiilor referitoare la produsele 
alimentare, ar trebui să se prevadă 
abilitarea Comisiei de a modifica această 
listă de informaţii obligatorii prin 
adăugarea sau eliminarea anumitor 
menţiuni şi pentru a permite 
disponibilitatea anumitor menţiuni prin 
mijloace alternative. Consultarea publică a 
tuturor părţilor interesate ar trebui să 
faciliteze o modificare bine orientată şi 
oportună a cerinţelor aplicabile în materie 
de informaţii referitoare la produsele 
alimentare.

Or. en

Justificare

Orice modificare a listei cu cerinţele obligatorii de etichetare are un impact semnificativ 
asupra industriei alimentare şi a băuturilor.  Prin urmare, este important ca legislaţia să 
prevadă clar faptul că toate părţile interesate trebuie consultate atunci când se analizează noi 
cerinţe de etichetare, garantând prin aceasta că procedura este transparentă şi că toate 
părţile pot să îşi exprime opinia.
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Amendamentul 205
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Considerentul 24

Text propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Justificare

Unele ingrediente, în special aditivi, dar şi reziduuri rezultate din procesarea unui aliment 
pot duce, în urma ingestiei unei concentraţii mari, la creşterea unor riscuri pentru sănătate.

Amendamentul 206
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Considerentul 24

Text propus de Comisie Amendamentul

(24) Anumite ingrediente sau alte 
substanţe, atunci când sunt utilizate pentru 
producerea alimentelor şi rămân prezente 
în acestea cauzează alergii sau intoleranţe
consumatorilor, iar aceste alergii sau 

(24) Anumite ingrediente sau alte 
substanţe, atunci când sunt utilizate pentru 
producerea alimentelor şi rămân prezente 
în acestea, pot cauza alergii sau intoleranţe
sau pot reprezenta chiar un pericol pentru 



PE431.051v01-00 6/102 AM\799895RO.doc

RO

intoleranţe reprezintă un pericol pentru 
sănătatea celor în cauză. Este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la 
prezenţa aditivilor alimentari, adjuvanţilor 
tehnologici şi a altor substanţe cu efect 
alergenic pentru a permite consumatorilor 
care suferă de alergii sau intoleranţe 
alimentare să poată face o alegere sigură şi 
în deplină cunoştinţă de cauză a 
produselor.

sănătatea celor în cauză. De aceea, este 
importantă îndeosebi informarea 
consumatorilor referitoare la prezenţa 
aditivilor alimentari, adjuvanţilor 
tehnologici şi a altor substanţe cu efect 
alergenic demonstrat ştiinţific pentru a 
permite consumatorilor, în special acelora 
dintre ei care suferă de alergii sau 
intoleranţe alimentare, să poată face o 
alegere sigură şi în deplină cunoştinţă de 
cauză a produselor care sunt sigure pentru 
ei. De asemenea, ar trebui indicată 
prezenţa unor urme din aceste substanţe, 
în aşa fel încât persoanele care suferă de 
alergii mai grave să poată face alegeri 
sigure. În acest context, ar trebui 
redactate norme comune.

Or. sv

Amendamentul 207
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(25) Etichetele produselor alimentare 
trebuie să fie clare şi uşor de înţeles pentru 
a ajuta consumatorii care doresc să facă 
alegeri în cunoştinţă de cauză în privinţa 
produselor alimentare şi a celor dietetice.
Studiile arată că o bună lizibilitate este un 
element important în maximizarea 
posibilităţii ca menţiunile etichetei să poată 
influenţa publicul şi că informaţiile 
ilizibile referitoare la produsele 
alimentare reprezintă una din principalele 
cauze de nemulţumire a consumatorilor 
faţă de etichetele produselor alimentare.
Prin urmare, ar trebui să se ţină seama de 
factori precum fontul, culoarea şi 
contrastul, în combinaţiile lor.
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Or. de

Amendamentul 208
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(25) Etichetele produselor alimentare 
trebuie să fie clare şi uşor de înţeles pentru 
a ajuta consumatorii care doresc să facă 
alegeri mai bine informate în privinţa 
produselor alimentare şi a celor dietetice. 
Studiile arată că lizibilitatea este un 
element important în maximizarea 
posibilităţii ca menţiunile etichetei să poată 
influenţa publicul şi, prin urmare, factori 
ca dimensiunea, fontul, culoarea şi 
contrastul ar trebui luaţi împreună în 
considerare pentru a asigura satisfacţia 
consumatorilor în ceea ce priveşte
etichetele produselor alimentare.

Or. en

Justificare

Lizibilitatea etichetelor este extrem de importantă pentru consumatori şi ar trebui să fie în 
continuare o cerinţă în cadrul noului regulament.  Cu toate acestea, la evaluarea clarităţii 
etichetei, trebuie luaţi în considerare mai mulţi factori, nu doar dimensiunea caracterelor.

Amendamentul 209
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a pune la dispoziţia 
consumatorilor informaţii referitoare la 
produsele alimentare care să le permită să 
facă o alegere în deplină cunoştinţă de 

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

cauză, băuturile alcoolice trebuie să fie de 
asemenea însoţite de informaţii cu privire 
la ingredientele pe care le conţin.

Or. en

Justificare

Întrucât scopul prezentului regulament este atingerea unui nivel ridicat de sănătate a 
consumatorului, această dispoziţie trebuie să se aplice în cazul tuturor băuturilor alcoolice.

Amendamentul 210
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 27

Text propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. sv

Justificare

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

Amendamentul 211
Glenis Willmott şi Nessa Childers

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

consumatorilor informaţii referitoare la 
produsele alimentare care să le permită să 
facă o alegere în deplină cunoştinţă de 
cauză, toate băuturile alcoolice ar trebui să 
fie însoţite de informaţii cu privire la 
ingredientele pe care le conţin.

Or. en

Amendamentul 212
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la 
celelalte băuturi alcoolice. Dispoziţii 
comunitare specifice privind etichetarea 
vinului există deja. Regulamentul (CE) nr. 
1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 
privind organizarea comună a pieţei 
vitivinicole prevede un ansamblu exhaustiv 
de standarde tehnice care reglementează pe 
deplin totalitatea practicilor oenologice, 
metodelor de fabricaţie şi a modurilor de 
prezentare şi a etichetării vinurilor, 
garantând astfel reglementarea tuturor 
etapelor, protecţia şi o informare 
corespunzătoare a consumatorilor. Acest 
act descrie în special într-o manieră precisă 
şi exhaustivă, într-o listă a practicilor şi 
tratamentelor oenologice autorizate, 
substanţele susceptibile să intre în procesul 
de elaborare, precum şi condiţiile de 
utilizare ale acestora; Orice practică care 
nu este inclusă în această listă este 
interzisă. Prin urmare, obligaţia de a indica 
lista ingredientelor şi de a furniza o 
declaraţie nutriţională nu trebuie să fie 
aplicată în cazului vinului în această etapă, 
urmând să fie indicată doar valoarea 
energetică. Valoarea energetică trebuie 
indicată lizibil, pe partea din faţă a 
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al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea şi protecţia indicaţiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase şi de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului şi pentru a asigura o 
abordare consecventă şi coerenţă, în 
conformitate cu condiţiile stabilite pentru 
vin, se aplică acelaşi fel de scutiri. Cu toate 
acestea, Comisia va prezenta un raport la 
cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, şi poate propune, 
dacă este necesar, cerinţe specifice în 
contextul prezentului regulament.

produsului. În ceea ce priveşte berea şi 
băuturile spirtoase menţionate la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
[…] din […] al Parlamentului European şi 
al Consiliului privind definirea, descrierea, 
prezentarea, etichetarea şi protecţia 
indicaţiilor geografice ale băuturilor 
spirtoase şi de abrogare a Regulamentului
(CEE) nr. 1576/89 al Consiliului şi pentru 
a asigura o abordare consecventă şi 
coerenţă, în conformitate cu condiţiile 
stabilite pentru vin, se aplică acelaşi fel de 
scutiri. Cu toate acestea, Comisia va 
prezenta un raport la cinci ani după intrarea 
în vigoare a prezentului regulament, şi 
poate propune, dacă este necesar, cerinţe 
specifice în contextul prezentului 
regulament.

Or. de

Justificare

Deşi vinul şi berea fac, în principiu, obiectul unor scutiri, valoarea energetică ar trebui să fie 
indicată întotdeauna şi în cazul acestor băuturi alcoolice.

Amendamentul 213
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Întrucât obiectivul prezentului regulament este atingerea unui nivel înalt al sănătăţii 
consumatorilor, este de neînţeles de ce tocmai băuturile alcoolice ar trebui să beneficieze de 
avantaje şi să fie scutite de cerinţele de etichetare.
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Amendamentul 214
Renate Sommer

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la
celelalte băuturi alcoolice. Dispoziţii 
comunitare specifice privind etichetarea 
vinului există deja. Regulamentul (CE) nr. 
1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 
privind organizarea comună a pieţei
vitivinicole prevede un ansamblu exhaustiv 
de standarde tehnice care reglementează pe 
deplin totalitatea practicilor oenologice, 
metodelor de fabricaţie şi a modurilor de 
prezentare şi a etichetării vinurilor, 
garantând astfel reglementarea tuturor 
etapelor, protecţia şi o informare 
corespunzătoare a consumatorilor. Acest 
act descrie în special într-o manieră precisă 
şi exhaustivă, într-o listă a practicilor şi 
tratamentelor oenologice autorizate, 
substanţele susceptibile să intre în procesul 
de elaborare, precum şi condiţiile de 
utilizare ale acestora; Orice practică care 
nu este inclusă în această listă este 
interzisă. Prin urmare, obligaţia de a indica 
lista ingredientelor şi de a furniza o 
declaraţie nutriţională nu trebuie să fie 
aplicată în cazului vinului în această etapă. 
În ceea ce priveşte berea şi băuturile 
spirtoase menţionate la articolul 2 alineatul
(1) din Regulamentul (CE) nr. […] din 
[…] al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind definirea, descrierea, 
prezentarea, etichetarea şi protecţia 
indicaţiilor geografice ale băuturilor
spirtoase şi de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1576/89 al Consiliului şi pentru 
a asigura o abordare consecventă şi 
coerenţă, în conformitate cu condiţiile 
stabilite pentru vin, se aplică acelaşi fel de 
scutiri. Cu toate acestea, Comisia va 
prezenta un raport la cinci ani după intrarea 

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la 
băuturi alcoolice. Dispoziţii comunitare 
specifice privind etichetarea vinului există 
deja. Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului din 17 mai 1999 privind 
organizarea comună a pieţei vitivinicole 
prevede un ansamblu exhaustiv de 
standarde tehnice care reglementează pe 
deplin totalitatea practicilor oenologice, 
metodelor de fabricaţie şi a modurilor de 
prezentare şi a etichetării vinurilor, 
garantând astfel reglementarea tuturor 
etapelor, protecţia şi o informare 
corespunzătoare a consumatorilor. Acest 
act descrie în special într-o manieră precisă 
şi exhaustivă, într-o listă a practicilor şi 
tratamentelor oenologice autorizate, 
substanţele susceptibile să intre în procesul 
de elaborare, precum şi condiţiile de 
utilizare ale acestora; Orice practică care 
nu este inclusă în această listă este 
interzisă. Prin urmare, obligaţia de a indica 
lista ingredientelor şi de a furniza o 
declaraţie nutriţională nu trebuie să fie 
aplicată în cazului vinului în această etapă. 
În ceea ce priveşte berea, vinurile 
licoroase, vinurile spumoase, vinurile 
aromatizate şi alte produse similare 
obţinute din alte fructe decât strugurii, 
berea cu aromă de fructe şi băuturile 
spirtoase menţionate la articolul 2 alineatul
(1) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European şi al Consiliului
din 15 ianuarie 2008 privind definirea,
desemnarea, prezentarea, etichetarea şi 
protecţia indicaţiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase1, precum şi alte 
băuturi alcoolice, pentru a asigura o 
abordare consecventă şi coerenţă, în 
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în vigoare a prezentului regulament, şi 
poate propune, dacă este necesar, cerinţe 
specifice în contextul prezentului 
regulament.

conformitate cu condiţiile stabilite pentru 
vin, se aplică acelaşi fel de scutiri. Cu toate 
acestea, Comisia va prezenta un raport la 
cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, şi poate propune, 
dacă este necesar, cerinţe specifice în 
contextul prezentului regulament.
----
1 JO L 39, 13.2.2008, p. 11.

Or. de

Justificare

Clarificare şi aliniere la articolele 20 şi 29.

Amendamentul 215
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la 
băuturile alcoolice. Dispoziţii comunitare 
specifice privind etichetarea vinului există 
deja. Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al 
Consiliului din 29 aprilie 2008 privind 
organizarea comună a pieţei vitivinicole şi 
Regulamentul (CE) nr. 1601/1991 al 
Consiliului din 10 iunie 1991 prevăd un 
ansamblu exhaustiv de standarde tehnice 
care reglementează pe deplin totalitatea 
practicilor oenologice, metodelor de 
fabricaţie şi a modurilor de prezentare şi a 
etichetării vinurilor şi a produselor 
vitivinicole, garantând astfel reglementarea 
tuturor etapelor, protecţia şi o informare 
corespunzătoare a consumatorilor. Acest 
act descrie în special într-o manieră precisă 
şi exhaustivă, într-o listă a practicilor şi 
tratamentelor oenologice autorizate, 
substanţele susceptibile să intre în procesul 
de elaborare, precum şi condiţiile de 
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interzisă. Prin urmare, obligaţia de a indica 
lista ingredientelor şi de a furniza o 
declaraţie nutriţională nu trebuie să fie 
aplicată în cazului vinului în această etapă. 
În ceea ce priveşte berea şi băuturile 
spirtoase menţionate la articolul 2 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. […] din […] 
al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea şi protecţia indicaţiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase şi de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului şi pentru a asigura o 
abordare consecventă şi coerenţă, în 
conformitate cu condiţiile stabilite pentru 
vin, se aplică acelaşi fel de scutiri. Cu toate 
acestea, Comisia va prezenta un raport la 
cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, şi poate propune, 
dacă este necesar, cerinţe specifice în 
contextul prezentului regulament.

utilizare ale acestora; Orice practică care 
nu este inclusă în această listă este 
interzisă. Prin urmare, obligaţia de a indica 
lista ingredientelor şi de a furniza o 
declaraţie nutriţională nu trebuie să fie 
aplicată în cazului vinului în această etapă.
În ceea ce priveşte berea şi băuturile 
spirtoase menţionate la articolul 2 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. […] din […] 
al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea şi protecţia indicaţiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase şi de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului, precum şi orice 
băutură cu un conţinut de alcool în volum 
mai mare de 1,2%, şi pentru a asigura o 
abordare consecventă şi coerenţă, în 
conformitate cu condiţiile stabilite pentru 
vin, se aplică acelaşi fel de scutiri. Cu toate 
acestea, Comisia va prezenta un raport la 
trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, şi poate propune, 
dacă este necesar, cerinţe specifice în 
contextul prezentului regulament.

Or. fr

Justificare

Textul scuteşte cu titlu provizoriu anumite băuturi alcoolice de obligaţia de a indica 
ingredientele şi informaţiile nutriţionale, invocându-se argumentul potrivit căruia aceste 
băuturi constituie o categorie aparte de produse alimentare, reglementate prin dispoziţii 
specifice. Cu toate acestea, băuturile aromatizate pe bază de vin nu sunt menţionate. Totuşi, 
aceste băuturi sunt reglementate în termeni precişi de Regulamentul 1601/91. Pe de altă 
parte, ar trebui să se ia în considerare toate tipurile de alcool şi să se reducă durata de 
examinare a dispoziţiilor specifice.
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Amendamentul 216
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 28

Text propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Comisia va prezenta un raport la cinci ani 
după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, şi poate propune, dacă este 
necesar, cerinţe specifice în contextul 
prezentului regulament.

Or. sv

Justificare

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

Amendamentul 217
Glenis Willmott and Nessa Childers

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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de a indica lista ingredientelor şi de a 
furniza o declaraţie nutriţională nu 
trebuie să fie aplicată în cazului vinului în 
această etapă. În ceea ce priveşte berea şi 
băuturile spirtoase menţionate la articolul 
2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
[…] din […] al Parlamentului European 
şi al Consiliului privind definirea, 
descrierea, prezentarea, etichetarea şi 
protecţia indicaţiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase şi de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/892 al 
Consiliului şi pentru a asigura o abordare 
consecventă şi coerenţă, în conformitate 
cu condiţiile stabilite pentru vin, se aplică 
acelaşi fel de scutiri. Cu toate acestea, 
Comisia va prezenta un raport la cinci ani 
după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, şi poate propune, dacă este 
necesar, cerinţe specifice în contextul 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 218
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Ar trebui să se indice ţara de origine
sau locul de provenienţă al unui produs 
alimentar atunci când, în absenţa unei 
astfel de menţiuni, consumatorul ar putea 
fi indus în eroare cu privire la ţara de 
origine reală sau locul de provenienţă 
real al produsului. În alte cazuri, 
menţionarea ţării de origine sau locului 
de provenienţă este lăsată la aprecierea 
operatorilor din sectorul alimentar. În 
toate cazurile, furnizarea indicaţiei ţării de 
origine sau a locului de provenienţă nu ar 
trebui să înşele consumatorul şi trebuie să 
se fondeze pe criterii clar definite care 

(29) Ar trebui să se indice ţara de origine
şi, în cazul produselor prelucrate, locul de 
provenienţă al materiei prime agricole 
utilizate în produsul finit, obiectivul fiind 
de a garanta mai multă transparenţă şi o 
trasabilitate deplină, astfel încât 
consumatorul să poată lua o decizie de 
cumpărare în cunoştinţă de cauză. În 
toate cazurile, furnizarea indicaţiei ţării de 
origine sau a locului de provenienţă nu ar 
trebui să înşele consumatorul şi trebuie să 
se fondeze pe criterii clar definite care 
garantează aplicarea de norme identice la 
nivelul industriei şi care permit 
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garantează aplicarea de norme identice la 
nivelul industriei şi care permit 
consumatorului să înţeleagă informaţiile 
privind ţara de origine sau locul de 
provenienţă al produsului alimentar. Astfel 
de criterii nu ar trebui să se aplice 
indicaţiilor referitoare la numele sau adresa 
operatorului din sectorul alimentar.

consumatorului să înţeleagă informaţiile 
privind ţara de origine sau locul de 
provenienţă al produsului alimentar. Astfel 
de criterii nu ar trebui să se aplice 
indicaţiilor referitoare la numele sau adresa 
operatorului din sectorul alimentar.

Or. it

Amendamentul 219
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(29) Fără a aduce atingere normelor 
obligatorii existente în acest sector privind 
indicarea locului de origine, ar trebui să se 
indice ţara de origine sau locul de 
provenienţă al unui produs alimentar atunci 
când, în absenţa unei astfel de menţiuni, 
consumatorul ar putea fi indus în eroare cu 
privire la ţara de origine reală sau locul de 
provenienţă real al produsului, inclusiv în 
ceea ce priveşte ingredientul primar al 
produselor prelucrate. În alte cazuri, 
furnizarea indicaţiei ţării de origine sau a 
locului de provenienţă nu ar trebui să înşele 
consumatorul şi trebuie să se fondeze pe 
criterii clar definite care garantează 
aplicarea de norme identice la nivelul 
industriei şi care permit consumatorului să 
înţeleagă informaţiile privind ţara de 
origine sau locul de provenienţă al 
produsului alimentar. Astfel de criterii nu
se aplică indicaţiilor referitoare la numele 
sau adresa operatorului din sectorul 
alimentar.

Or. it
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Justificare

Normele existente în acest sector prevăd deja indicarea locului de origine. Trebuie evitată 
inducerea în eroare a consumatorilor. 

Amendamentul 220
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Ar trebui să se indice ţara de origine 
sau locul de provenienţă al unui produs 
alimentar atunci când, în absenţa unei 
astfel de menţiuni, consumatorul ar putea 
fi indus în eroare cu privire la ţara de 
origine reală sau locul de provenienţă 
real al produsului. În alte cazuri, 
menţionarea ţării de origine sau locului 
de provenienţă este lăsată la aprecierea 
operatorilor din sectorul alimentar.

(29) Ţara de origine sau locul de 
provenienţă al unui produs alimentar sau al 
ingredientului său principal ar trebui să 
se indice întotdeauna.

Or. de

Justificare

Ţara de origine a produsului alimentar sau a ingredientului principal ar trebui să fie indicată 
întotdeauna.

Amendamentul 221
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Ar trebui să se indice ţara de origine 
sau locul de provenienţă al unui produs 
alimentar atunci când, în absenţa unei 
astfel de menţiuni, consumatorul ar putea fi 
indus în eroare cu privire la ţara de origine 
reală sau locul de provenienţă real al 

(29) Ar trebui să se indice ţara de origine 
sau locul de provenienţă al unui produs 
alimentar în cazul produselor alimentare 
care conţin un singur ingredient, 
respectiv al ingredientului principal şi al 
ingredientelor caracteristice în cazul 
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produsului. În alte cazuri, menţionarea ţării 
de origine sau locului de provenienţă este 
lăsată la aprecierea operatorilor din 
sectorul alimentar. În toate cazurile, 
furnizarea indicaţiei ţării de origine sau a 
locului de provenienţă nu ar trebui să înşele 
consumatorul şi trebuie să se fondeze pe 
criterii clar definite care garantează 
aplicarea de norme identice la nivelul 
industriei şi care permit consumatorului să 
înţeleagă informaţiile privind ţara de 
origine sau locul de provenienţă al 
produsului alimentar. Astfel de criterii nu 
ar trebui să se aplice indicaţiilor referitoare 
la numele sau adresa operatorului din 
sectorul alimentar.

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

Or. en

Justificare

Ţara de origine/locul de provenienţă este o informaţie foarte utilă pentru majoritatea 
consumatorilor. Prin urmare, menţionarea acestei informaţii ar trebui să fie obligatorie în 
cazul produselor alimentare cu un singur ingredient, dar şi în cazul ingredientului principal 
sau al ingredientelor caracteristice ale produselor alimentare cu mai multe ingrediente.

Amendamentul 222
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 29

Text propus de Comisie Amendamentul

(29) Ar trebui să se indice ţara de origine 
sau locul de provenienţă al unui produs 
alimentar atunci când, în absenţa unei 
astfel de menţiuni, consumatorul ar putea 
fi indus în eroare cu privire la ţara de 

(29) Ar trebui să se indice ţara de origine a 
materiilor prime agricole (inclusiv 
carnea) utilizate la fabricarea produsului 
în modul cel mai adecvat, pentru a 
garanta transparenţa şi trasabilitatea 
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origine reală sau locul de provenienţă 
real al produsului. În alte cazuri, 
menţionarea ţării de origine sau locului 
de provenienţă este lăsată la aprecierea 
operatorilor din sectorul alimentar. În 
toate cazurile, furnizarea indicaţiei ţării de 
origine sau a locului de provenienţă nu ar 
trebui să înşele consumatorul şi trebuie să 
se fondeze pe criterii clar definite care 
garantează aplicarea de norme identice la 
nivelul industriei şi care permit 
consumatorului să înţeleagă informaţiile 
privind ţara de origine sau locul de 
provenienţă al produsului alimentar. Astfel 
de criterii nu ar trebui să se aplice 
indicaţiilor referitoare la numele sau adresa 
operatorului din sectorul alimentar.

totală. În toate cazurile, furnizarea 
indicaţiei ţării de origine sau a locului de 
provenienţă nu ar trebui să înşele 
consumatorul şi trebuie să se fondeze pe 
criterii clar definite care garantează 
aplicarea de norme identice la nivelul 
industriei şi care permit consumatorului să 
înţeleagă informaţiile privind ţara de 
origine sau locul de provenienţă al 
produsului alimentar. Astfel de criterii nu 
ar trebui să se aplice indicaţiilor referitoare 
la numele sau adresa operatorului din 
sectorul alimentar.

Or. sv

Amendamentul 223
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Normele de origine nepreferenţiale 
aplicabile în Comunitatea Europeană sunt 
prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 
2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 
1992 de instituire a Codului Vamal 
Comunitar1 iar dispoziţiile sale de punere 
în aplicare în Regulamentul (CEE) nr. 
2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de 
stabilire a unor dispoziţii de aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului Vamal 
Comunitar2. Stabilirea ţării de origine a 
produselor alimentare se va întemeia pe 
aceste norme, cu care operatorii comerciali
şi administraţiile sunt familiarizaţi şi care 
ar trebui să faciliteze punerea sa în 
aplicare. 

(31) Normele de origine nepreferenţiale 
aplicabile în Comunitatea Europeană sunt 
prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 
2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 
1992 de instituire a Codului Vamal 
Comunitar1 iar dispoziţiile sale de punere 
în aplicare în Regulamentul (CEE) nr. 
2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de 
stabilire a unor dispoziţii de aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului Vamal 
Comunitar2. Stabilirea ţării de origine a 
produselor alimentare se va întemeia pe 
aceste norme, cu care operatorii comerciali 
şi administraţiile sunt familiarizaţi şi care 
ar trebui să faciliteze punerea sa în 
aplicare. În cazul cărnii şi al produselor 
alimentare ce conţin carne ar trebui să se 
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aplice mai multe reguli diferite, ţinându-
se seama de locul naşterii, locul unde a 
fost crescut şi locul unde a fost sacrificat 
animalul.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 224
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Considerentul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Regulamentul 1829/2006/CE a 
stabilit norme de etichetare pozitivă a 
produselor alimentare care conţin 
derivate OMG, conform cărora în cazul 
absenţei sau prezenţei în proporţie de 
0,9% a unor urme întâmplătoare de OMG 
autorizate nu este necesară nicio 
menţiune specială pe etichetă. 
În acelaşi timp, au apărut legi naţionale, 
diferite între ele, care au permis 
operatorilor să eticheteze produsele de 
origine animală provenite de la animale 
hrănite fără produse OMG. Comisia ar 
putea să propună, în interesul 
producătorilor şi consumatorilor, crearea 
unui sistem de etichetare non-OMG 
armonizat care ar permite, prin 
intermediul etichetării pozitive a 
produselor non-OMG, o dezvoltare 
comunitară, permiţând totodată 
consumatorilor europeni să facă o alegere 
în cunoştinţă de cauză.

Or. fr
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Justificare

Este logic ca Comisia să propună rapid un sistem de etichetare „non-OMG” armonizat 
pentru produsele alimentare nu doar pentru a completa reglementarea actuală privind 
etichetarea şi trasabilitatea produselor care pot conţine OMG, ci şi pentru a răspunde cererii 
tot mai mari din partea consumatorilor europeni de produse fără OMG, asigurându-le, 
totodată, posibilitatea de a alege în cunoştinţă de cauză.

Amendamentul 225
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(32) Declaraţia nutriţională privind un 
produs alimentar se referă la informaţiile 
privind valoarea sa energetică şi prezenţa 
anumitor nutrienţi. Furnizarea obligatorie a 
informaţiilor nutriţionale pe partea din faţă 
şi pe partea din spate a ambalajului ar 
trebui susţinută prin acţiuni din partea 
statelor membre, ca, de exemplu, un plan 
de acţiune în domeniul nutriţiei în cadrul 
politicii lor de sănătate publică, care să 
ofere recomandări specifice pentru
educaţia alimentară a cetăţenilor şi să le 
permită să facă o alegere a produselor în 
deplină cunoştinţă de cauză.

Or. en

Amendamentul 226
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Cartea Albă a Comisiei referitoare la o 
strategie pentru Europa privind problemele 
de sănătate legate de alimentaţie, excesul 
de greutate şi obezitate a subliniat anumite 

(33) Cartea albă a Comisiei referitoare la o 
strategie pentru Europa privind problemele 
de sănătate legate de alimentaţie, excesul 
de greutate şi obezitate a subliniat anumite 
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aspecte nutriţionale importante pentru 
sănătatea publică. Prin urmare, este necesar 
ca cerinţele privind furnizarea obligatorie a 
informaţiilor nutriţionale să ţină seama de 
aceste aspecte.

aspecte nutriţionale importante pentru 
sănătatea publică. Prin urmare, este necesar 
ca cerinţele privind furnizarea obligatorie a 
informaţiilor nutriţionale să fie conforme 
cu recomandările Cărţii albe amintite.

Or. en

Amendamentul 227
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Întrucât scopul prezentului regulament este atingerea unui nivel ridicat de sănătate a 
consumatorului, această dispoziţie trebuie să se aplice în cazul tuturor băuturilor alcoolice.

Amendamentul 228
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(34) Consumatorii ar trebui să fie 
conştienţi de contribuţia potenţială a 
băuturilor alcoolice la alimentaţia globală.
Prin urmare, pe parcursul perioadei de 
derogare, Comisia şi celelalte părţi 
interesate relevante ar trebui să efectueze 
cercetări pentru a stabili care informaţii 
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sunt cele mai utile pentru consumatori şi 
care este cel mai eficient mod de a 
prezenta astfel de informaţii.

Or. de

Justificare

Dispoziţiile privind indicarea informaţiilor nutriţionale şi a ingredientelor pe eticheta 
băuturilor alcoolice ar trebui revizuite în continuare. Comisia ar trebui să prezinte propuneri 
unitare, aplicabile în egală măsură tuturor băuturilor alcoolice.

Amendamentul 229
Glenis Willmott, Nessa Childers

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 230
Esther de Lange

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pentru a evita obligaţiile inutile pentru 
industrie, anumite categorii de produse 
alimentare neprelucrate sau pentru care 
informaţiile nutriţionale nu constituie un 
factor determinant pentru alegerea 
consumatorului ar trebui să fie scutite de 
la introducerea obligatorie a declaraţiei
nutriţionale, cu excepţia cazului în care 

(36) Pentru a evita obligaţiile inutile pentru 
producătorii şi comercianţii de alimente, 
anumite categorii de produse alimentare 
neprelucrate sau pentru care informaţiile 
nutriţionale nu constituie un factor 
determinant pentru decizia de cumpărare a 
consumatorului, respectiv al căror 
ambalaj sau etichetă este prea mică 
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obligaţia de a furniza respectivele 
informaţii este prevăzută de un alt act al 
legislaţiei comunitare.

pentru a se putea realiza etichetarea 
obligatorie, ar trebui să fie scutite de la 
introducerea obligatorie a unei declaraţii
nutriţionale, cu excepţia cazului în care 
obligaţia de a furniza respectivele 
informaţii este prevăzută de un alt act al 
legislaţiei comunitare.

Or. en

Justificare

Nu ar fi drept dacă în viitor ar trebui mărite ambalajele produselor alimentare sau etichetele 
standardizate numai ca urmare a dispoziţiilor extinse privind etichetarea.  Acest lucru ar 
genera mai multe deşeuri provenite de la ambalaje şi, în acelaşi timp, porţii mai mari sau 
ambalaje derutant de mari cu mult spaţiu gol înăuntru. 

În cazul în care informaţiile nutriţionale nu pot fi tipărite pe ambalaj, dimensiunea etichetei, 
tipărită la locul de producţie, este determinată de echipamentul de tipărire. Acest echipament 
este adesea utilizat într-un mod flexibil pentru a tipări zilnic mai multe etichete diferite de 
dimensiune standard. 

Amendamentul 231
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
şi pentru a servi scopului informativ pentru 
care a fost introdusă şi dat fiind nivelul 
curent de cunoştinţe privind alimentaţia, 
informaţia prezentată ar trebui să fie simplă 
şi uşor de înţeles. Studiile au arătat că, 
atunci când se decid să cumpere un produs, 
consumatorii găsesc utilă prezentarea 
informaţiilor în câmpul vizual principal, şi 
anume, pe partea din faţă a ambalajelor. 
Prin urmare, pentru ca în momentul 
achiziţionării produselor alimentare, 
consumatorii să poată observa cu 
uşurinţă informaţiile nutriţionale 
esenţiale, aceste informaţii ar trebui să fie 
plasate în câmpul vizual principal al 
etichetei.

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
şi pentru a servi scopului pentru care a fost 
introdusă şi dat fiind nivelul curent scăzut 
de cunoştinţe privind alimentaţia, 
informaţia prezentată ar trebui să fie simplă 
şi uşor de înţeles. Studiile au arătat că, 
atunci când se decid să cumpere un produs, 
consumatorii doresc ca, în câmpul vizual 
principal, şi anume pe partea din faţă a 
ambalajelor, să găsească informaţii 
privind patru elemente nutritive esenţiale 
(lipide, acizi graşi saturaţi, glucide şi 
sare), întrucât consideră aceste informaţii 
utile. Prin urmare, această cantitate 
limitată de informaţii privind elementele 
nutritive ar trebui să fie obligatorie pe 
partea din faţă a ambalajului şi să fie 
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însoţită de o declaraţie nutriţională mai 
completă, pe partea din spate a 
ambalajului.

Or. en

Justificare

Cercetările arată că informaţiile pe care consumatorii le doresc a fi obligatorii pe partea din 
faţă a ambalajului se referă la un număr limitat de nutrienţi, care i-ar ajuta să ia deciziile de 
cumpărare. Majoritatea consumatorilor doresc ca aceste informaţii limitate să fie completate 
de o declaraţie nutriţională obligatorie mai completă, pe partea din spate a ambalajului.

Amendamentul 232
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
şi pentru a servi scopului pentru care a fost 
introdusă şi dat fiind nivelul curent scăzut 
de cunoştinţe privind alimentaţia, 
informaţia prezentată ar trebui să fie simplă 
şi uşor de înţeles. Studiile au arătat că, 
atunci când se decid să cumpere un produs, 
consumatorii găsesc utilă prezentarea 
informaţiilor în câmpul vizual principal, şi 
anume, pe partea din faţă a ambalajelor. 
Prin urmare, pentru ca în momentul 
achiziţionării produselor alimentare, 
consumatorii să poată observa cu 
uşurinţă informaţiile nutriţionale 
esenţiale, aceste informaţii ar trebui să fie 
plasate în câmpul vizual principal al 
etichetei.

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
şi pentru a servi scopului pentru care a fost 
introdusă şi dat fiind nivelul curent scăzut 
de cunoştinţe privind alimentaţia, 
informaţia prezentată ar trebui să fie simplă 
şi uşor de înţeles. Studiile au arătat că, 
atunci când se decid să cumpere un produs, 
consumatorii doresc ca, în câmpul vizual 
principal, şi anume, pe partea din faţă a 
ambalajelor, să găsească informaţii 
privind patru elemente nutritive esenţiale, 
întrucât consideră aceste informaţii utile. 
Prin urmare, această cantitate limitată de 
informaţii ar trebui să fie obligatorie pe 
partea din faţă a ambalajului şi să fie 
însoţită de o declaraţie nutriţională mai 
completă pe partea din spate a 
ambalajului.

Or. en

Justificare

Potrivit cercetărilor, consumatorii doresc ca pe partea din faţă a ambalajului să figureze 
informaţii obligatorii despre un număr limitat de nutrienţi, care i-ar ajuta să ia deciziile de 
cumpărare. Majoritatea consumatorilor doresc ca aceste informaţii limitate să fie completate 
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de o declaraţie nutriţională obligatorie mai detaliată, pe partea din spate a ambalajului.

Amendamentul 233
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
şi pentru a servi scopului pentru care a fost 
introdusă şi dat fiind nivelul curent scăzut 
de cunoştinţe privind alimentaţia, 
informaţia prezentată ar trebui să fie simplă 
şi uşor de înţeles. Studiile au arătat că, 
atunci când se decid să cumpere un produs, 
consumatorii găsesc utilă prezentarea 
informaţiilor în câmpul vizual principal, şi 
anume, pe partea din faţă a ambalajelor.
Prin urmare, pentru ca în momentul 
achiziţionării produselor alimentare, 
consumatorii să poată observa cu 
uşurinţă informaţiile nutriţionale 
esenţiale, aceste informaţii ar trebui să fie 
plasate în câmpul vizual principal al 
etichetei.

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
şi pentru a servi scopului pentru care a fost 
introdusă şi dat fiind nivelul curent scăzut 
de cunoştinţe privind alimentaţia, 
informaţia prezentată ar trebui să fie simplă 
şi uşor de înţeles. Studiile au arătat că, 
atunci când se decid să cumpere un produs, 
consumatorii găsesc utilă prezentarea 
informaţiilor referitoare la valoarea 
energetică în câmpul vizual principal, şi 
anume, pe partea din faţă a ambalajelor.
Informaţiile referitoare la valorile 
nutriţionale ar trebui să fie prezentate pe 
ambalaj împreună cu valoarea energetică, 
într-un format clar şi în acelaşi loc.

Or. de

Justificare

Valoarea energetică ar trebui să figureze întotdeauna pe partea din faţă. În plus, datele 
referitoare la valoarea nutriţională şi valoarea energetică ar trebui să fie prezentate într-un 
format clar.

Amendamentul 234
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

declaraţiei nutriţionale, sub altă formă 
decât 100g/100ml/porţie, în anumite state 
membre şi anumite organizaţii din cadrul 
sectorului alimentar sugerează faptul că 
consumatorii apreciază formulările care 
conţin elemente de interpretare a 
informaţiilor, care pot să îi ajute să ia 
decizii rapid, în deplină cunoştinţă de 
cauză. Informaţiile disponibile au dovedit 
că un sistem de etichetare simplificat, care 
să conţină codificarea în diferite culori în 
scopul unei interpretări mai uşoare şi mai 
rapide a informaţiilor nutriţionale, este 
opţiunea cea mai bună şi cea preferată de 
consumatori.

Or. en

Justificare

Datele disponibile arată că consumatorii preferă ca informaţiile nutriţionale de pe partea din 
faţă a ambalajului să fie exprimate prin intermediul unui element de interpretare, şi anume 
codificarea în diferite culori, întrucât îi ajută să ia decizii în mod rapid şi simplu, în 
cunoştinţă de cauză.

Amendamentul 235
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Evoluţia recentă a exprimării 
declaraţiei nutriţionale, sub altă formă 
decât 100g/100ml/porţie, în anumite state 
membre şi anumite organizaţii din cadrul 
sectorului alimentar sugerează faptul că 
consumatorii apreciază aceste formulări, 
care pot să îi ajute să ia decizii rapid, în 
deplină cunoştinţă de cauză. Cu toate 
acestea, nu dispunem de nicio dovadă la 
nivelul întregii Comunităţi privind modul 
în care consumatorul de rând înţelege şi 

(38) Evoluţia recentă a exprimării 
declaraţiei nutriţionale, sub altă formă 
decât 100g/100ml/porţie, în anumite state 
membre şi anumite organizaţii din cadrul 
sectorului alimentar sugerează faptul că 
consumatorii apreciază formulările care 
conţin elemente de interpretare a 
informaţiilor, care pot să îi ajute să ia 
decizii corecte pentru sănătatea lor, rapid, 
în deplină cunoştinţă de cauză. 
Informaţiile disponibile arată că un 
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utilizează formulările alternative ale 
informaţiilor. Prin urmare, este necesar 
să se permită dezvoltarea unor sisteme 
diferite, precum şi continuarea 
cercetărilor privind înţelegerea 
consumatorilor din diferite state membre, 
astfel încât să poată fi introduse sisteme 
armonizate.

sistem de etichetare simplificat, care să 
conţină codificarea în diferite culori în 
scopul unei interpretări mai uşoare şi mai 
rapide a informaţiilor nutriţionale, este 
opţiunea cea mai bună şi cea preferată de 
consumatori.

Or. en

Justificare

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. The 
definition of reference amounts for high, medium or low should be established through an 
independent scientific opinion adopted by the EFSA.  

More information on the research can be found here: 

“Summary of original research from December 2006 - June 2008 on consumer preferences 
and use of Front of Pack nutrition schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf
Front-of-pack labelling - traffic light labelling get the green light, New South Wales Health 
Department, the University of Sydney and several Australian public health and consumer 
organizations, Australia, 2009: http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dap012

Expert Panel Report on Front-of-Pack Labelling, Food Standards Agency, United Kingdom, 
May 2009: http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2009/may/pmp

Amendamentul 236
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Evoluţia recentă a exprimării 
declaraţiei nutriţionale, sub altă formă 
decât 100g/100ml/porţie, în anumite state 
membre şi anumite organizaţii din cadrul 
sectorului alimentar sugerează faptul că 
consumatorii apreciază aceste formulări, 
care pot să îi ajute să ia decizii rapid, în 
deplină cunoştinţă de cauză. Cu toate 

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

decizii rapid. După cum au arătat 
cercetările referitoare la protecţia 
consumatorilor, un sistem bazat pe culori 
pentru produsele supuse unei prelucrări 
complexe este cel mai apreciat şi cel mai 
bine înţeles de către consumatori. Pentru 
a facilita compararea produselor cu 
ambalaje de dimensiuni diferite, este 
necesar ca declaraţia nutriţională să se 
refere în continuare în mod obligatoriu la 
100 g/100 ml. Dacă alimentul respectiv 
este preambalat ca porţie individuală, 
declaraţia nutriţională pe porţie ar trebui 
să fie la rândul său obligatorie.

Or. en

Justificare

Modificare a amendamentului respectiv efectuată de raportor. După cum au arătat 
cercetările referitoare la protecţia consumatorilor, un sistem bazat pe culori pentru produsele 
supuse unei prelucrări complexe este cel mai potrivit pentru a permite consumatorilor să facă 
o alegere rapidă şi în cunoştinţă de cauză.

Amendamentul 237
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Considerentul 38a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Pentru a permite moduri 
suplimentare de prezentare a 
informaţiilor nutriţionale, care să permită 
consumatorilor să facă alegeri mai 
sănătoase, declaraţia nutriţională 
obligatorie poate fi exprimată ca procent 
din aporturile de referinţă. Aceste 
aporturi de referinţă trebuie să se 
întemeieze pe o bază ştiinţifică solidă. În 
acest scop, AESA a prezentat un aviz 
ştiinţific, care reprezintă baza pentru 
valorile de referinţă.

Or. fr
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Justificare

Sistemul bazat pe DZR, care a fost dezvoltat de industria alimentară, nu are în mod necesar o 
bază nutriţională ştiinţifică. De asemenea, până în prezent nu există o evaluare ştiinţifică a 
aplicării sistemului DZR. Prin urmare, este imperativ pentru sănătatea consumatorilor şi 
pentru soluţionarea problemei reprezentate de obezitate, ca sistemul, inclusiv dimensiunea 
porţiilor, valorile de referinţă - în special pentru zahăr şi carbohidraţi – şi persoanele de 
referinţă (adult, femeie, bărbat sau copil), să fie evaluat şi bine justificat ştiinţific.

Amendamentul 238
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Considerentul 38a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Comisia ar trebui să prezinte o 
propunere de interzicere pe întregul 
teritoriu al UE a acizilor graşi trans 
artificiali. Până la intrarea în vigoare a 
unei astfel de interdicţii, prezenţa acizilor 
graşi trans artificiali ar trebui să fie 
indicată pe etichetă în mod obligatoriu.

Or. en

Justificare

În raportul său referitor la Cartea albă privind problemele de sănătate legate de alimentaţie, 
excesul de greutate şi obezitate, Parlamentul European a solicitat interzicerea acizilor graşi 
trans artificiali pe întregul teritoriu al UE. Întrucât acizii graşi de tip trans artificiali sunt 
nocivi pentru sănătate şi nu sunt indispensabili, ar trebui instituită o interdicţie la nivel 
european pentru a proteja consumatorii. În acest scop, până la intrarea în vigoare a unei 
astfel de interdicţii, prezenţa acizilor graşi trans artificiali ar trebui să fie indicată pe etichetă 
în mod obligatoriu.
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Amendamentul 239
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(39) Menţionarea cantităţii elementelor 
nutriţionale în câmpul vizual principal şi a 
indicatorilor comparativi sub o formă uşor 
de identificat şi de înţeles pentru a permite 
o apreciere a proprietăţilor nutriţionale ale 
unui produs alimentar ar trebui considerată 
în ansamblu ca o parte a declaraţiei 
nutriţionale şi nu trebuie tratată ca un grup 
de menţiuni individuale. Pentru a asigura 
lizibilitatea informaţiilor nutriţionale, 
câmpul vizual principal ar trebui să se 
refere la colţul din dreapta sus al părţii 
din faţă a ambalajului.

Or. en

Amendamentul 240
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(41) Statele membre trebuie să aibă 
capacitatea, în funcţie de condiţiile locale 
şi de împrejurările practice, să decidă 
momentul şi modul de a stabili norme 
referitoare la furnizarea informaţiilor 
privind alergenii pentru produsele 
alimentare care nu sunt preambalate.
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consumatorilor.

Or. en

Justificare

Statele membre se află într-o poziţie mai favorabilă decât instituţiile UE pentru a aborda, cu 
ajutorul legislaţiei interne, problema produselor alimentare care nu sunt preambalate.

Amendamentul 241
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Alimentele neambalate nu ar trebui să facă obiectul prezentului regulament.



AM\799895RO.doc 35/102 PE431.051v01-00

RO

Amendamentul 242
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Şi în cazul produselor care nu sunt preambalate, indicarea valorii energetice şi a 
ingredientelor şi componentelor care pot cauza alergii are o importanţă deosebită pentru 
consumator.

Amendamentul 243
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Statele membre trebuie să aibă 
capacitatea, în funcţie de condiţiile locale 
şi de împrejurările practice, de a stabili 
norme referitoare la furnizarea 
informaţiilor pentru produsele alimentare 

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

care nu sunt preambalate şi produsele 
alimentare oferite în unităţile de 
restauraţie colectivă. Deşi în astfel de 
cazuri, cererea de alte informaţii din partea 
consumatorilor este limitată, menţionarea 
alergenilor potenţiali este considerată drept 
extrem de importantă. În consecinţă, acest 
tip de informaţii ar trebui să poată fi
întotdeauna furnizat consumatorilor.

Or. it

Justificare

Formulare mai clară şi mai precisă a textului.

Amendamentul 244
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Considerentul 41

Text propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre trebuie să aibă capacitatea, 
în funcţie de condiţiile locale şi de 
împrejurările practice, de a stabili norme 
referitoare la furnizarea informaţiilor 
pentru produsele alimentare care nu sunt 
preambalate. Deşi în astfel de cazuri, 
cererea de alte informaţii din partea 
consumatorilor este limitată, menţionarea 
alergenilor potenţiali este considerată drept 
extrem de importantă. Dovezile arată că 
majoritatea cazurilor de alergii alimentare 
îşi găsesc originea în produse alimentare 
care nu au fost preambalate. În consecinţă, 
acest tip de informaţii ar trebui întotdeauna 
furnizat consumatorilor. „Produse 
alimentare care nu au fost preambalate” 
se referă la toate produsele alimentare 
care sunt oferite fără ambalaj, sau sunt 
ambalate în contact direct cu 
consumatorul final.
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Or. sv

Amendamentul 245
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 246
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 46 a (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(46a) Ar trebui să fie posibilă utilizarea 
formelor sau simbolurilor grafice pentru 
prezentarea informaţiilor nutriţionale în 
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cadrul unui sistem naţional de norme fără 
caracter obligatoriu, cu condiţia ca 
acestea să nu inducă în eroare 
consumatorii şi să existe dovezi că un 
consumator obişnuit este capabil să 
înţeleagă respectiva formă de prezentare.

Or. sv

Justificare

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

Amendamentul 247
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabileşte bazele 
pentru asigurarea unui înalt nivel de 
protecţie a consumatorului în domeniul 
informaţiilor referitoare la produsele 
alimentare, luând în considerare diferenţele 
de percepţie ale consumatorilor şi nevoia 
acestora de informaţii, asigurând în acelaşi 
timp buna funcţionare a pieţei interne.

(1) Prezentul regulament are ca obiectiv
asigurarea unui înalt nivel de protecţie a 
consumatorului în domeniul informaţiilor 
referitoare la produsele alimentare, luând 
în considerare diferenţele de percepţie ale 
consumatorilor şi nevoia acestora de 
informaţii, asigurând în acelaşi timp buna 
funcţionare a pieţei interne.

Or. sv

Amendamentul 248
János Áder

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Produsele alimentare din ţări terţe nu 
pot fi puse în circulaţie pe teritoriul 
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Comunităţii atâta timp cât nu corespund 
cerinţelor din prezentul regulament.

Or. hu

Justificare

Trebuie să se asigure, în interesul consumatorilor, că şi produsele alimentare care îşi au 
originea în ţări terţe îndeplinesc cerinţele de etichetare.

Amendamentul 249
Glenis Willmott

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezentul regulament nu se aplică 
decât alimentelor preparate în scopul 
comercializării acestora, concept care nu 
implică o anumită continuitate a 
activităţilor şi un anumit grad de 
organizare.  Operaţiuni cum ar fi 
manipularea, servirea şi vânzarea 
ocazională a produselor alimentare de 
către persoane fizice în cadrul unor 
evenimente  precum strângeri de fonduri 
în scopuri caritabile sau târguri ale 
comunităţii locale şi reuniuni nu ar trebui 
să intre în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Propunerea ar trebui să reflecte sentimentul exprimat în considerentul (15) care exclude 
acţiunile caritabile şi evenimentele nerepetitive (serbări şcolare etc.) din domeniul de 
aplicare al prezentei propuneri.
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Amendamentul 250
Esther de Lange

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „produse alimentare care nu sunt 
preambalate” înseamnă produse 
alimentare oferite consumatorului final în 
stare neambalată şi care rămân 
neambalate sau sunt ambalate doar în 
momentul în care sunt vândute 
consumatorului final, precum şi produse 
alimentare şi preparate proaspete care 
sunt preambalate în ziua comercializării 
pentru a fi vândute imediat;

Or. en

Justificare

Limitarea referitoare la ambalarea la locul de comercializare nu este destul de clară. La 
întreprinderile artizanale cu mai multe puncte de vânzare produsele sunt adesea ambalate la 
locul de producţie central la data comercializării înainte de a fi distribuite la punctele de 
vânzare. De exemplu, în Olanda autorităţile au convenit să asimileze „proaspăt (vândut în 
ziua producerii)” cu „nu este preambalat”.

Amendamentul 251
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „produse alimentare care nu sunt 
preambalate” înseamnă produse 
alimentare oferite consumatorului final în 
stare neambalată şi care rămân 
neambalate sau sunt ambalate doar în 
momentul în care sunt oferite 
consumatorului final, precum şi produse 
alimentare şi preparate proaspete care 
sunt preambalate la faţa locului pentru a 
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fi oferite imediat;

Or. de

Justificare

În magazine şi unităţile de restauraţie colectivă, produsele alimentare sunt preambalate 
inclusiv din motive de igienă şi, de regulă, sunt oferite consumatorului final în prezenţa 
personalului care poate furniza informaţii. În cazul produselor alimentare ambalate 
individual, din cauza diversităţii produselor oferite şi a variaţiei continue a compoziţiei 
acestora, este practic imposibil să se ofere aceleaşi informaţii  ca în cazul produselor 
preambalate. Nu are importanţă dacă produsele alimentare sunt vândute sau sunt oferite 
gratuit.

Amendamentul 252
Frédérique Ries

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „aliment care nu este preambalat” 
înseamnă orice aliment care este oferit 
consumatorului final fără a fi preambalat 
sau care este ambalat la locul de vânzare 
la cererea clientului sau preambalat 
pentru vânzare directă;

Or. en

Amendamentul 253
Pilar Ayuso

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „aliment care nu este preambalat” 
înseamnă orice aliment care este oferit 
consumatorului final fără a fi preambalat 
sau care este ambalat la locul de vânzare 
la cererea clientului sau preambalat 
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pentru vânzare directă;

Or. en

Justificare

Este important ca definiţia alimentelor care nu sunt preambalate să includă alimentele 
preambalate la sediul societăţii în vederea vânzării directe şi alimentele ambalate la cererea 
consumatorului, întrucât nu există nicio diferenţă între acestea şi alimentele care nu sunt 
preambalate. Textul sugerat provine de la articolul 41 alineatul (1) din propunerea Comisiei.

Amendamentul 254
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 - litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 255
Elisabetta Gardini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „loc de provenienţă” înseamnă orice 
loc diferit de locul de origine menţionat la 
litera (g) de unde provine materia primă 
agricolă principală utilizată la prepararea 
produsului final;

Or. it
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Justificare

Pentru a asigura informarea corectă a consumatorilor, trebuie să existe o diferenţiere între 
locul de provenienţă şi ţara de origine (definiţia acestui concept poate fi găsită în Tariful 
Vamal Comun). Consumatorii confundă deseori locul indicat ca fiind locul de fabricare al 
produsului alimentar cu locul unde a fost cultivat sau de unde a fost obţinut produsul agricol 
utilizat în procesul de prelucrare. Pentru a-i permite consumatorului să facă o alegere în 
cunoştinţă de cauză, trebuie să existe definiţii diferite pentru locul de origine şi locul de 
provenienţă.

Amendamentul 256
Åsa Westlund

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

Text propus de Comisie Amendamentul

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

Or. sv

Justificare

Ar trebui adăugată o definiţie a conceptului de „ţară de origine”, pentru a-l diferenţia de 
conceptul de „loc de provenienţă”.

Amendamentul 257
Elisabetta Gardini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) „prelucrare” înseamnă procesul prin 
care din una sau mai multe materii prime 
agricole se obţine produsul finit;

Or. it
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Amendamentul 258
Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

Este binevenită introducerea unei definiţii a conceptului de „dată limită de consum” de către 
raportoarea Sommer. Definiţia ar trebui însă completată: interdicţia referitoare la oferirea 
către consumatori ar trebui extinsă şi la prelucrarea ulterioară a produsului. După expirarea 
datei limită de consum, produsul alimentar nu mai poate avea nicio utilizare practică. 
Interdicţia de prelucrare ulterioară ar împiedica comerţul cu „carne expirată”.

Amendamentul 259
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(sa) „data de fabricaţie” înseamnă data la 
care alimentul este transformat în 
produsul descris;

Or. en

Justificare

Pentru a îmbunătăţi informarea consumatorilor, trebuie să existe o definiţie a datei de 
fabricaţie. Definiţia sugerată este identică cu definiţia din Codex (CODEX STAN 1-1985).
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Amendamentul 260
Struan Stevenson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Definiţia este necesară deoarece la amendamentul de la articolul 9 se face referire la 
alimentele procesate.

Amendamentul 261
Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ta) „imitaţie de produs alimentar" 
înseamnă un produs alimentar care are 
aspectul unui alt produs alimentar şi în 
cazul căruia un ingredient utilizat în mod 
normal este înlocuit total sau parţial cu 
un altul.

Or. en

Justificare

Aşteptările consumatorului sunt înşelate odată cu creşterea utilizării imitaţiilor de produse 
alimentare, în cazul cărora unele componente sunt înlocuite cu substitute mai ieftine.
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Amendamentul 262
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În sensul prezentului regulament, ţara 
de origine a unui produs alimentar se referă 
la originea unui produs alimentar, astfel 
cum este stabilită în conformitate cu 
articolele 23-26 din Regulamentul (CEE) 
nr. 2913/92 al Consiliului. În ceea ce 
priveşte statele membre, ţara de origine se 
referă întotdeauna la statul membru 
respectiv.

Or. en

Justificare

Pentru definiţia ţării de origine, alineatul (3) din propunerea Comisiei se referă la Codul 
Vamal Comunitar. Totuşi, potrivit Codului Vamal Comunitar, originea poate fi „UE” SAU un 
stat membru. De aceea, este important de clarificat că, pentru alimentele care provin din UE, 
ţara de origine se referă întotdeauna la un stat membru, nu la UE în ansamblul său.

Amendamentul 263
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul cărnii şi al produselor ce conţin 
carne, originea se defineşte ca fiind ţara 
în care s-a născut animalul, unde a fost 
crescut în cea mai mare parte a vieţii şi 
apoi sacrificat. În cazul în care cele trei 
locuri diferă acestea trebuie menţionate 
când se face referire la „ţara de origine”.

Or. en
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Justificare

În cazul cărnii nu este adecvată numai indicarea locului de origine, întrucât pot exista 
diferenţe în privinţa locului naşterii, a locului unde a fost crescut sau sacrificat animalul. 
Studiile arată că informaţiile referitoare la locul în care animalul s-a născut, a fost crescut şi 
sacrificat sunt de o importanţă deosebită pentru consumatori.

Amendamentul 264
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Furnizarea informaţiilor referitoare la 
produsele alimentare urmăreşte asigurarea 
unui nivel sporit de protecţie a sănătăţii şi 
intereselor consumatorilor, oferind 
consumatorilor finali o bază pentru a face o 
alegere în cunoştinţă de cauză şi a utiliza în 
mod sigur produsele alimentare, ţinând 
seama în special de consideraţii de ordin 
sanitar, economic, ecologic, social şi etic, 
ceea ce constituie obiectivul prezentului 
regulament.

Or. sv

Justificare

Articolul 3 alineatul (2) indică faptul că scopul dispoziţiilor legislative este de asigura libera 
circulaţie a alimentelor în Comunitate. În plus, dispoziţiile legislative ar trebui să aibă ca 
scop şi atingerea unui nivel ridicat al protecţiei consumatorilor.

Amendamentul 265
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când legislaţia privind 
informaţiile referitoare la produsele 

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

alimentare stabileşte noi cerinţe, trebuie să 
se aibă în vedere necesitatea unei perioade 
tranzitorii după intrarea în vigoare a noilor 
cerinţe, în timpul căreia produsele 
alimentare ale căror etichetare nu respectă 
noile cerinţe să poată fi introduse pe piaţă, 
iar stocurile de astfel de produse introduse 
pe piaţă înainte de expirarea perioadei 
tranzitorii să continue să fie vândute până 
la epuizarea lor. Noile reguli de etichetare 
a produselor alimentare se introduc la 
aceeaşi dată, stabilită de Comisie după 
consultarea statelor membre şi a părţilor 
interesate.

Or. de

Justificare

În ciuda perioadelor de tranziţie prevăzute, introducerea noilor dispoziţii privind etichetarea 
la date diferite are o influenţă considerabilă asupra costurilor asociate cu elaborarea noilor 
etichete şi asupra epuizării stocurilor de mărfuri, ambalaje şi etichete. Din acest motiv, ar 
trebui introdus din nou principiul unei date unice pentru începerea aplicării noilor dispoziţii 
de etichetare (cum a propus iniţial Comisia).

Amendamentul 266
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Atunci când legislaţia privind 
informaţiile referitoare la produsele 
alimentare stabileşte noi cerinţe, se acordă 
o perioadă tranzitorie după intrarea în 
vigoare a noilor cerinţe, în timpul căreia 
produsele alimentare ale căror etichetare nu 
respectă noile cerinţe să poată fi introduse 
pe piaţă, iar stocurile de astfel de produse 
introduse pe piaţă înainte de expirarea 
perioadei tranzitorii să continue să fie 
vândute până la epuizarea lor.

Or. en
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Justificare

Pentru a facilita funcţionarea armonioasă a pieţei interne, dar şi pentru a reduce la minimum 
deşeurile provenite din ambalaje, este normal să se prevadă o perioadă de tranziţie o dată cu 
impunerea unor noi cerinţe de etichetare.

Amendamentul 267
Andres Perello Rodriguez

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

ii) termenul de valabilitate, condiţiile de 
păstrare şi de siguranţă a utilizării;

ii) termenul de valabilitate, condiţiile de 
păstrare, eventual condiţiile de conservare 
după deschiderea ambalajului, şi 
condiţiile de siguranţă a utilizării;

Or. es

Justificare

În prezent, pe multe produse nu se menţionează perioada de conservare a acestora după 
deschiderea ambalajului şi nici nu există indicaţii cu privire la faptul că, de exemplu, ar 
trebui păstrate la o anumită temperatură. Din motive legate de securitatea consumatorului, 
ar trebui menţionate aceste date.

Amendamentul 268
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Atunci când se ia în considerare 
necesitatea de informaţii obligatorii 
referitoare la produsele alimentare, se ţine 
seama de posibilele costuri şi avantaje 
pentru părţile interesate (inclusiv 
consumatorii, producătorii şi alţii) legate 
de furnizarea anumitor informaţii pe care 
le preţuiesc în mod special sau de orice 
avantaje general recunoscute care să le
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facă o alegere în cunoştinţă de cauză. permită consumatorilor să facă o alegere 
în cunoştinţă de cauză.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 269
Christa Klaß

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) sugerând consumatorului un anumit 
produs sau un anumit ingredient prin 
folosirea pe ambalaj a unei denumiri sau 
imagini simbolistice, în ciuda faptului că, 
în realitate, este vorba despre un produs 
alimentar imitat, respectiv un înlocuitor al 
unui ingredient folosit în mod obişnuit 
într-un produs. În aceste cazuri, pe partea 
din faţă a ambalajului produsului trebuie 
să se adauge „imitaţie fabricată utilizând 
(denumirea înlocuitorului) în loc de 
(denumirea ingredientului substituit)”;

Or. de



AM\799895RO.doc 51/102 PE431.051v01-00

RO

Amendamentul 270
Carl Schlyter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) prin imagini şi simboluri care ar 
putea induce în eroare consumatorul cu 
privire la originea produselor alimentare 
sau a ingredientelor acestora;

Or. en

Justificare

Mică modificare a amendamentului respectiv efectuată de raportor. Nu este permisă 
utilizarea imaginilor şi simbolurilor pentru a induce în eroare în mod deliberat consumatorii 
cu privire la adevărata origine a unui produs.

Amendamentul 271
Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) prin imagini simbolistice care induc 
în eroare consumatorul cu privire la 
originea, natura sau compoziţia 
produselor alimentare;

Or. de

Justificare

Nu doar originea ar trebui scoasă în evidenţă, ci şi natura şi compoziţia produsului. Acest 
amendament urmăreşte mai multă claritate şi conformitate cu realitatea a imaginilor de pe 
produsele alimentare. Imaginea unei păstăi de vanilie pe un iaurt cu aromă de vanilie induce 
în eroare consumatorul.
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Amendamentul 272
Karl-Heinz Florenz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) prin indicarea explicită a reducerii 
semnificative a conţinutului de zahăr 
şi/sau de grăsimi, dacă aceasta nu este 
însoţită şi de o reducere corespunzătoare 
a valorii energetice (kilojouli sau 
kilocalorii), cu excepţia situaţiei în care 
reducerea conţinutului de zahăr sau de 
grăsimi are ca urmare un efect mai bun al 
produsului asupra sănătăţii;

Or. de

Justificare

Consumatorul obişnuit porneşte de la premisa că un produs alimentar promovat pentru 
conţinutul redus de zahăr sau de grăsimi are implicit şi o valoare energetică mai mică. 
Deseori însă acest lucru nu este adevărat, deoarece zahărul, respectiv grăsimile sunt 
înlocuite cu alte ingrediente. Acele modificări ale produselor  care au un efect pozitiv asupra 
sănătăţii, cum ar fi înlocuirea acizilor graşi saturaţi cu acizi graşi polinesaturaţi, ar trebui să 
fie permise în continuare, chiar dacă valoarea energetică rămâne aceeaşi.

Amendamentul 273
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

De exemplu, dacă un produs pretinde că este „cu vanilie” sau prezintă imaginea vaniliei, 
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atunci la originea gustului trebuie să se afle vanilia naturală. Acelaşi lucru e valabil în cazul 
fructelor.

Amendamentul 274
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) pentru alimentele care conţin fructe: 
(i) prin expunerea unor imagini 
disproporţionat de mari ale unor fructe 
care nu sunt fructul principal din 
alimentul respectiv. Fructul(ele) 
principal(e) trebuie să domine imaginea; 
(ii) prin menţionarea unui nume de fruct 
în numele alimentului, cu toate că fructul 
respectiv nu este prezent într-o cantitate 
rezonabilă conform aşteptărilor 
consumatorului.

Or. en

Justificare

Consumatorii pot fi induşi în eroare cu uşurinţă atunci când un suc afişează o imagine mare 
cu căpşuni, dar de fapt fructul principal este mărul.

Amendamentul 275
Carl Schlyter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) pentru lapte: prin prezentarea 
laptelui ca „proaspăt”, cu toate că 
diferenţa între data limită de consum şi 
data de ambalare a laptelui este mai mare 
de şapte zile.

Or. en
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Justificare

La momentul actual, aşa-numitul lapte ESL „lapte cu durată de conservare extinsă” 
înlocuieşte din ce în ce mai des laptele proaspăt pe rafturile magazinelor. Acest lapte este 
pasteurizat la fel la laptele „normal”, dar la o temperatură mai mare; în plus, este 
microfiltrat. Poate fi păstrat până la 21 de zile dacă ambalajul nu este deschis. Totuşi, acest 
lapte este vândut ca „proaspăt”, ceea ce induce în eroare consumatorii. Anumite state 
membre au instituit deja dispoziţii care stabilesc o dată limită de consum maximă pentru a 
putea eticheta un lapte ca „proaspăt”.

Amendamentul 276
Elena Oana Antonescu

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

Text propus de Comisie Amendamentul

(ca) Promovarea explicită a unei reduceri 
substanţiale în conţinutul de zahăr şi/sau 
grăsimi, dacă nu se reflectă într-o 
reducere corespunzătoare în conţinutul de 
energie (exprimat în kilojuli sau 
kilocalorii) al alimentului respectiv ar 
trebui interpretată drept informaţie care 
poate induce în eroare consumatorii;

Or. ro

Justificare

Dacă un produs A are concentraţii de zahăr şi/sau grăsimi sub baremul stabilit prin lege 
pentru încadrarea în categoria de produse de tip „low-sugar/fat" dar foloseşte alte 
ingrediente care cresc conţinutul caloric (de exemplu carbohidraţi de tipul amidonului sau al 
aditivilor de amidon modificat), iar pe piaţă există un produs comparabil B care nu foloseşte 
aceste ingrediente, producătorul primului produs se poate folosi de încadrarea în categoria 
de produse „dietetice" în scopuri de marketing deşi produsul său nu are un nivel scăzut de 
calorii.
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Amendamentul 277
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Informaţiile referitoare la produsele 
alimentare sunt precise, clare şi uşor de 
înţeles de către consumator. Comisia la 
care se face referire la articolul 49 
alineatul (1), poate întocmi o listă 
neexhaustivă a menţiunilor şi termenilor 
a căror utilizare, în sensul alineatului (1), 
este interzisă sau restrânsă în toate 
situaţiile.

Or. en

Justificare

Amendamentul propus urmăreşte să menţină dispoziţiile existente în legislaţia UE din 
domeniul alimentar care impune statelor membre să acţioneze în mod colectiv în cazul în 
care trebuie introduse restricţii cu privire la utilizarea anumitor menţiuni şi termeni pe 
etichete. În absenţa unei astfel de dispoziţii, statele membre ar putea legifera fiecare separat, 
iar definiţiile ar putea foarte uşor să difere între statele membre, creându-se, astfel, bariere 
comerciale în cadrul pieţei interne. 

Amendamentul 278
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Informaţiile referitoare la produsele 
alimentare sunt precise, clare şi lizibile 
pentru consumator.

Or. sv
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Amendamentul 279
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Persoana responsabilă cu informaţiile 
referitoare la produsele alimentare 
garantează prezenţa şi exactitatea 
materială a datelor specificate.

Or. de

Justificare

Das Prinzip zielt darauf, dass Handelsunternehmen nicht für solche Umstände zur 
Verantwortung gezogen werden, die nicht in ihrem Geschäftsbereich bzw. Einflussbereich 
liegen. Um die Kohärenz des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten, ist es erforderlich, die 
Formulierung des Artikels 8 an die neulich verabschiedete Verordnung (EG) 767/2009 über 
das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln ( ) anzupassen. Dieser Text und 
der gegenwärtige Vorschlag basieren auf den gleichen Prinzipen der Verordnung (EG) 
178/2002 und unterliegen den gleichen Kontrolleregeln der Verordnung  (EG) 882/2004. 
Somit ist also unerlässlich, dass die Vorschriften bezüglich der Verantwortung der Betreiber 
dem gleichen Ansatz entsprechen und der deutlicheren Formulierung genießen, damit, wie 
von der Kommission im Erwägungsgrund 21 gewünscht, "es nicht zu einer Zersplitterung der 
Rechtsvorschriften in diesem Rahmen kommt".

Amendamentul 280
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, nu modifică informaţiile care 
însoţesc un produs alimentar dacă o astfel 
de modificare ar induce în eroare 
consumatorul final sau ar reduce în orice 

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

alt mod nivelul de protecţie a 
consumatorului, în special în ceea ce 
priveşte aspectele de sănătate şi 
posibilităţile acestuia de a face alegeri în 
cunoştinţă de cauză.

Or. en

Justificare

Clarificare

Amendamentul 281
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorii din sectorul alimentar care 
introduc pe piaţă pentru prima oară un 
produs alimentar destinat a fi oferit 
consumatorului final sau unei unităţi de 
restauraţie colectivă asigură existenţa şi 
acurateţea informaţiilor referitoare la 
produsul alimentar, în conformitate cu 
legislaţia aplicabilă privind informaţiile 
referitoare la produsele alimentare.

(3) În măsura în care activităţile lor au un 
impact asupra informaţiilor despre 
produsele alimentare în cadrul 
întreprinderii pe care o controlează, 
operatorii din sectorul alimentar se 
asigură că informaţiile transmise sunt 
conforme cu dispoziţiile prezentului 
regulament.

Or. de

Amendamentul 282
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorii din sectorul alimentar 
responsabili pentru activităţi de vânzare cu 
amănuntul sau de distribuţie care nu 
afectează informaţiile referitoare la 
produsele alimentare au grijă să asigure,

(4) În cazul în care operatorii din sectorul 
alimentar responsabili pentru activităţi de 
vânzare cu amănuntul sau de distribuţie 
care nu afectează informaţiile referitoare la 
produsele alimentare află că un produs 
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în limita activităţilor lor respective, 
prezenţa cerinţelor aplicabile privind 
informaţiile referitoare la produsele 
alimentare, în special refuzând furnizarea 
de produse alimentare despre care ştiu 
sau suspectează, pe baza informaţiilor pe 
care le deţin în calitate de profesionişti, că 
nu respectă cerinţele respective.

alimentar nu corespunde cerinţelor din 
prezentul regulament, aceştia acţionează 
imediat şi în măsura necesară.

Or. de

Justificare

Prezentul regulament ar trebui să garanteze o distribuţie clară şi proporţională a obligaţiilor 
ce îi revin operatorului din sectorul alimentar în lanţul de furnizare şi de aprovizionare cu 
produse alimentare. Acest lucru înseamnă că operatorii economici ar trebui să răspundă de 
respectarea dispoziţiilor legale care vizează domeniul lor de influenţă în lanţul de 
aprovizionare cu alimente.

Amendamentul 283
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Operatorii din sectorul alimentar 
responsabili pentru activităţi de vânzare cu 
amănuntul sau de distribuţie care nu 
afectează informaţiile referitoare la 
produsele alimentare acţionează cu 
prudenţa cuvenită, în limita activităţilor 
lor respective, pentru respectarea 
dispoziţiilor privind informaţiile referitoare 
la produsele alimentare, în special prin 
nefurnizarea de produse alimentare despre 
care ştiu sau suspectează, pe baza
cunoştinţelor pe care le deţin şi în calitate 
de furnizori profesionişti, că nu respectă
dispoziţiile respective.

Or. de
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Amendamentul 284
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 285
Carl Schlyter, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Indicarea tuturor informaţiilor menţionate la articolul 9 alineatul (1) este esenţială pentru a 
le permite operatorilor care recepţionează produsele alimentare să le manipuleze corect (de 
ex. depozitare etc.) şi să transmită informaţiile mai departe către consumatori. De asemenea, 
această dispoziţie este indispensabilă pentru respectarea cerinţelor de trasabilitate.

Amendamentul 286
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, asigură transmiterea 
informaţiilor privind produsele alimentare 
care nu sunt preambalate operatorului care 
recepţionează alimentele respective pentru 
ca informaţiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare menţionate la 
articolul 9 alineatul (1) literele (a)-(c) să fie 
furnizate consumatorului final.

Or. sv

Justificare

Dreptul consumatorilor la informare ar trebui subliniat. 
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Amendamentul 287
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Includerea literei (d) înseamnă că operatorii vor fi obligaţi să transmită operatorului care 
recepţionează produsele alimentare informaţii cu privire la cantitatea anumitor ingrediente 
sau categorii de ingrediente. Includerea literei (i) înseamnă că operatorii vor fi obligaţi să 
transmită informaţii referitoare la originea anumitor ingrediente sau categorii de 
ingrediente. Informaţiile prevăzute la literele (d) şi (i) sunt necesare pentru a-i permite 
operatorului care furnizează produse alimentare consumatorului final să îi ofere acestuia 
informaţiile obligatorii referitoare la produsele alimentare, stabilite la articolul 9 alineatul 
(1).

Amendamentul 288
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În conformitate cu dispoziţiile 
stabilite la articolul 14 alineatul (6), 
operatorii din sectorul alimentar se 
asigură că întreprinderile aflate sub 
controlul lor nu distribuie produse 
etichetate eronat sau cu etichete ilizibile.
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Or. es

Justificare

Trebuie să se stabilească cine este responsabil pentru interzicerea comercializării produselor 
cu etichete cu erori de imprimare sau ilizibile, întrucât acestea îngreunează sau împiedică 
înţelegerea informaţiilor de către consumator.

Amendamentul 289
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. sv

Justificare

Dreptul consumatorilor finali la informare ar trebui subliniat ori de câte ori este nevoie.

Amendamentul 291
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(a) denumirea produsului alimentar; (a) denumirea produsului alimentar şi/sau 
denumirea comercială;

Or. it

Amendamentul 292
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) cantitatea netă de produs alimentar; (e) cantitatea netă de produs alimentar, la 
momentul ambalării;

Or. en

Justificare

The net weight of the food can change from the moment of the production until the selling and 
the consumption. The food producer can, however, only influence the production and packing 
process and is hence only able to give the correct net weight at the moment of packing. 

It is clear that the food producer is responsible for indicating the net weight but the rule 
should be modified to clarify that the food producer has the duty to give correct indications 
about the net weight only at the moment of packing the food. After packing and selling of the 
food, the food producer is no longer able to guarantee the correct handling of the product in 
order to minimize the changes of the net weight.

Amendamentul 293
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

g) condiţiile speciale de păstrare şi de 
utilizare;

g) condiţiile speciale de păstrare şi/sau 
condiţiile de utilizare, inclusiv condiţiile 
de conservare după deschiderea 
ambalajului;

Or. es
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Justificare

În prezent, pe multe produse nu se menţionează  perioada de conservare a acestora după 
deschiderea ambalajului şi nici nu există indicaţii cu privire la faptul că, de exemplu, ar 
trebui păstrate la o anumită temperatură. Din motive legate de securitatea consumatorului, 
ar trebui menţionate aceste date.

Amendamentul 294
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) data fabricaţiei;

Or. en

Justificare

Pentru ca regulamentul să-şi atingă scopul, care constă în a le oferi consumatorilor 
informaţii adecvate cu privire la produsele alimentare consumate, permiţându-le să aleagă în 
deplină cunoştinţă de cauză, informarea consumatorilor în legătură cu data fabricaţiei este 
indispensabilă.

Amendamentul 295
Sergio Berlato, Giancarlo Scotta, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(h) numele sau denumirea comercială sau 
o marcă şi sediul producătorului,
ambalatorului şi, în cazul produselor 
provenite din ţări terţe, ale unui vânzător 
stabilit în Comunitate;

Or. it

Justificare

Este importantă introducerea obligativităţii precizării producătorului efectiv al unui produs 
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alimentar, pe de o parte pentru informarea corectă a consumatorilor şi, pe de altă parte, 
pentru promovarea competitivităţii industriei alimentare. Absenţa acestei obligaţii a condus 
de-a lungul anilor la răspândirea fenomenului etichetelor private, care influenţează 
rentabilitatea întreprinderilor şi, implicit, existenţa întreprinderilor din sectorul agro-
alimentar.

Amendamentul 296
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(h) numele sau denumirea comercială şi 
sediul producătorului sau al ambalatorului
şi, dacă este cazul, al vânzătorului stabilit 
în Comunitate;

Or. en

Justificare

Denumirea producătorului şi a ambalatorului constituie informaţii importante pentru 
consumatori, mai ales dacă produsul se vinde sub marca proprie a unui supermarket.

Amendamentul 297
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(h) numele sau denumirea comercială sau 
o marcă şi sediul producătorului,
ambalatorului şi, în cazul produselor 
provenite din ţări terţe, ale unui vânzător 
stabilit în Comunitate;

Or. it

Justificare

În cazul produselor importate din ţări terţe este necesară indicarea importatorului.
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Amendamentul 298
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) menţiuni privind ţara de origine sau 
locul de provenienţă, în cazul în care lipsa 
acestor informaţii ar putea induce 
consumatorul în eroare în ceea ce priveşte 
adevărata ţară de origine sau loc de 
provenienţă a produsului alimentar, în 
special dacă informaţiile care însoţesc 
produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 
altă ţară de origine sau loc de provenienţă; 
ţara de origine sau locul de provenienţă al 
produselor alimentare care conţin un 
singur ingredient, respectiv al 
ingredientului principal;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 299
Françoise Grossetête, Catherine Souille

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) menţiuni privind ţara de origine sau 
locul de provenienţă, în cazul în care lipsa 
acestor informaţii ar putea induce 

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

originea sau provenienţa reală a 
produsului alimentar;

Or. fr

Justificare

Adăugarea unor dispoziţii suplimentare în legătură cu originea produselor nu este pertinentă 
întrucât ar genera costuri suplimentare şi numeroase complicaţii legate de aprovizionare în 
funcţie de disponibilitatea materiilor prime.

Amendamentul 300
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) ţara de origine sau locul de provenienţă, 
în conformitate cu articolul 35 alineatele 
(3) şi (4) şi cu normele stabilite în 
conformitate cu articolul 35 alineatul (5);

Or. de

Justificare

Locul de provenienţă al produsului, respectiv al ingredientelor principale, ar trebui să fie 
indicat întotdeauna.
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Amendamentul 301
Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) se menţionează ţara de origine sau locul 
de provenienţă pentru următoarele 
produse:
a) carne;
b) carne de pasăre;
c) produse lactate;
d) fructe şi legume proaspete;
şi pentru carne şi carnea de pasăre, 
atunci cât se utilizează ca ingredient în
produsele prelucrate.

Atunci când ţara de origine sau locul de 
provenienţă al produsului alimentar nu 
coincide cu cel al ingredientului 
(ingredientelor) său (sale) de bază, se va 
menţiona, de asemenea, ţara de origine 
sau locul de provenienţă al respectivului 
(respectivelor) ingredient(e).
În cazul cărnii şi al cărnii de pasăre, 
indicarea ţării de origine sau a locului de 
provenienţă poate apărea ca un singur loc 
numai atunci când animalele s-au născut, 
au fost crescute şi sacrificate în aceeaşi 
ţară sau în acelaşi loc. În alte cazuri, se 
furnizează informaţii privind fiecare din 
locurile diferite de naştere, de creştere sau 
de sacrificare.
Pentru toate celelalte produse alimentare, 
sub rezerva dispoziţiilor legislative 
specifice, se fac menţiuni privind ţara de 
origine sau locul de provenienţă, în cazul 
în care lipsa acestor informaţii ar putea 
induce consumatorul în eroare în ceea ce 
priveşte adevărata ţară de origine sau loc 
de provenienţă a produsului alimentar, în 
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special dacă informaţiile care însoţesc 
produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 
altă ţară de origine sau loc de provenienţă; 
în astfel de cazuri menţiunea se face în 
conformitate cu normele prevăzute la 
articolul 35 alineatele (3), (4) şi (5);

Or. en

Justificare

Consumatorii au dreptul la informare, care ar trebui să includă informaţiile referitoare la 
locul din care provin alimentele pe care le cumpără. Consumatorii manifestă un interes 
deosebit faţă de originea produselor şi, prin urmare, este necesară extinderea cerinţelor 
pentru etichetarea obligatorie.

Amendamentul 302
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) se menţionează ţara de origine sau 
locul de provenienţă pentru următoarele 
produse:
- carne;
- carne de pasăre;
- produse lactate;
- fructe şi legume proaspete;
şi pentru carne şi carnea de pasăre, 
atunci cât se utilizează ca ingredient în
produsele prelucrate.

Atunci când ţara de origine sau locul de 
provenienţă al produsului alimentar nu 
coincide cu cel al ingredientului 
(ingredientelor) său (sale) de bază, se va 
menţiona, de asemenea, ţara de origine 
sau locul de provenienţă al respectivului 
(respectivelor) ingredient(e).
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În cazul cărnii şi al cărnii de pasăre, 
indicarea ţării de origine sau a locului de 
provenienţă poate apărea ca un singur loc 
numai atunci când animalele s-au născut, 
au fost crescute şi sacrificate în aceeaşi 
ţară sau în acelaşi loc. În alte cazuri, se 
furnizează informaţii privind fiecare din 
locurile diferite de naştere, de creştere sau 
de sacrificare.

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

Or. en

Justificare

Consumatorii au dreptul la informaţii, care ar trebui să includă informaţiile referitoare la 
locul din care provin alimentele pe care le cumpără. Consumatorii manifestă un interes 
deosebit faţă de originea produselor şi, prin urmare, este necesară extinderea cerinţelor 
pentru etichetarea obligatorie.
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Amendamentul 303
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) menţiuni privind ţara de origine sau 
locul de provenienţă al tuturor produselor 
neprelucrate din carne, peşte şi 
legumelor, iar în cazul produselor 
prelucrate din carne sau peşte şi al 
produselor lactate, menţiuni privind ţara 
sau zona de origine unde au fost produse 
principalele materii prime agricole 
utilizate. Menţiunea se face în conformitate 
cu normele prevăzute la articolul 35 
alineatele (3), (4) şi (5);

Or. en

Justificare

Din motive de transparenţă şi pentru a împiedica inducerea în eroare a consumatorilor, 
etichetele ar trebui să indice ţara de origine a animalelor utilizate în producţia alimentelor, 
permiţând consumatorilor să aleagă în cunoştinţă de cauză. Pentru a nu obliga consumatorii 
să facă presupoziţii cu privire la originea produselor, ar trebui să se aplice criterii similare şi 
în cazul peştelui prelucrat, ca de exemplu somonul afumat sau caviarul conservat. 
Amendamentul de faţă include în prezentul regulament şi legislaţia UE existentă referitoare 
la produsele alimentare precum peştele proaspăt, fructele şi legumele proaspete. 

Amendamentul 304
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) menţiuni privind ţara de origine sau
locul de provenienţă, în cazul în care lipsa 
acestor informaţii ar putea induce 
consumatorul în eroare în ceea ce priveşte 

(i) ţara de origine a produselor agricole 
neprelucrate şi, în cazul produselor 
prelucrate, locul de provenienţă al 
principalei materii prime agricole utilizate 
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adevărata ţară de origine sau loc de 
provenienţă a produsului alimentar, în 
special dacă informaţiile care însoţesc 
produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 
altă ţară de origine sau loc de 
provenienţă; în astfel de cazuri menţiunea 
se face în conformitate cu normele 
prevăzute la articolul 35 alineatele (3), (4) 
şi (5);

în procesul de prelucrare. Menţiunea se 
face în conformitate cu normele prevăzute 
la articolul 35 alineatele (3), (4) şi (5);

Or. it

Justificare

Din motive de transparenţă, consumatorii trebuie să cunoască locul de provenienţă al unui 
produs alimentar. Consumatorul are dreptul să ştie de unde provine ceea ce foloseşte, pentru 
a putea face o alegere independentă şi în cunoştinţă de cauză şi cum, în cazul produselor 
prelucrate, locurile în care au avut loc diferitele etape de producţie pot fi diferite, trebuie să 
fie asigurată trasabilitatea informaţiilor.

Amendamentul 305
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) ţara de origine sau locul de provenienţă, 
în cazul în care lipsa acestor informaţii ar 
putea induce consumatorul în eroare în
ceea ce priveşte adevărata ţară de origine 
sau loc de provenienţă a produsului 
alimentar;

Or. de
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Justificare

Nu este încurajată completarea dispoziţiilor aflate actualmente în vigoare.  ar avea ca 
urmare complicaţii şi costuri suplimentare, deoarece originea materiilor prime variază în 
practică în funcţie de disponibilitatea lor. Costurile suplimentate ar urma să fie suportate de 
consumatori. Cum provenienţa trebuie indicată, fără excepţii, în toate cazurile în care 
consumatorul ar putea fi indus în eroare în lipsa acestei informaţii, nu ar mai exista o 
valoare adăugată pentru consumatori. Propunerea contravine în acest caz obiectivului de 
simplificare a legislaţiei.

Amendamentul 306
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 307
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i 

Text propus de Comisie Amendamentul

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

(i) ţara de origine a produselor agricole 
neprelucrate şi, în cazul produselor 
prelucrate, o indicare a zonei de cultivare 
sau de creştere a principalei materii prime 
agricole utilizate în procesul de 
prelucrare. Menţiunea se face în 
conformitate cu normele prevăzute la 
articolul 35 alineatele (3), (4) şi (5);

Or. sv

Justificare

Pentru a permite consumatorilor să facă o alegere în cunoştinţă de cauză, este important ca 
aceştia să cunoască originea principalului ingredient utilizat într-un aliment prelucrat.

Amendamentul 308
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

i) menţiuni privind ţara de origine sau 
locul de provenienţă, în cazul în care lipsa 
acestor informaţii ar putea induce 
consumatorul în eroare în ceea ce priveşte 
adevărata ţară de origine sau loc de
provenienţă a produsului alimentar, în 
special dacă informaţiile care însoţesc 
produsul alimentar sau eticheta în 

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

Or. en

Justificare

Completările aduse prezentei dispoziţii nu sunt susţinute, deoarece vor avea ca rezultat o 
serie de complicaţii şi cheltuieli suplimentare ca urmare a posibilităţii ca originea materiilor 
prime să nu poată fi identificată, în funcţie de disponibilitatea acestora. Cheltuielile 
suplimentare vor trebui suportate de consumatori.

Amendamentul 309
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) menţiuni privind originea sau 
provenienţa, din care să reiasă 
provenienţa produsului şi a 
componentelor care determină valoarea 
produsului;

Or. de

Justificare

Consumatorii solicită tot mai des informaţii fiabile despre provenienţa produselor şi a 
componentelor care determină valoarea acestora (în special în cazul cărnii şi al produselor 
din carne), pentru luarea unei decizii de cumpărare. Trebuie să se ţină cont de această 
cerinţă. În cadrul procedurii de reglementare ar trebui să se prezinte o listă cu produsele 
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pentru care aceste informaţii sunt obligatorii.

Amendamentul 310
János Áder

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) ţara în care se află locul de 
prelucrare, în cazul în care o etapă a 
procesului de fabricare a avut loc în afara 
Comunităţii;

Or. hu

Justificare

Din diverse motive de natură economică, o parte a procesului de prelucrare a produsului 
alimentar are loc deseori în afara Comunităţii. Consumatorii pot fi însă induşi în eroare dacă 
eticheta sau aspectul produsului oferă motive rezonabile pentru a trage concluzia că nu doar 
locul de origine, ci şi locul de prelucrare a produsului se află pe teritoriul Comunităţii.

Amendamentul 311
Carl Schlyter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) în ceea ce priveşte carnea şi produsele 
alimentare care conţin carne, locul 
naşterii, creşterii şi sacrificării, în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (3);

Or. en

Justificare

În cazul cărnii nu este adecvată numai indicarea locului de origine, întrucât acesta poate fi 
diferit în cazul naşterii, al locului unde a fost crescut sau sacrificat animalul. Conform 
studiilor, locul în care animalele s-au născut, au fost crescute şi apoi sacrificate prezintă o 
importanţă deosebită pentru consumatori, de exemplu în situaţia în care aceştia doresc să se 
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evite transportul animalelor.

Amendamentul 312
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) În cazul cărnii, cu excepţia celei de 
vită sau de mânzat, pe etichetă trebuie să 
figureze următoarele menţiuni:
(i) statul membru sau ţara terţă de 
naştere;
(ii) statele membre sau ţările terţe în care 
are loc îngrăşarea;
(iii) statul membru sau ţara terţă în care 
are loc sacrificarea. 
Totuşi, atunci când carnea provine de la 
animale născute, deţinute sau sacrificate: 
(i) în unul şi acelaşi stat membru, atunci 
se poate aplica următoarea menţiune: 
„Provenienţa: (denumirea statului 
membru)”;
(ii) în una şi aceeaşi ţară terţă, atunci se 
poate aplica următoarea menţiune: 
„Provenienţa: (denumirea ţării terţe)”.

Or. de

Justificare

În special în cazul cărnii, consumatorul este foarte exigent în ceea ce priveşte provenienţa.  
Pentru a ţine cont de acest aspect, în cazul cărnii se pot furniza informaţii despre etapele 
principale (naşterea, îngrăşarea, sacrificarea), care sunt uşor de identificat şi de urmărit.
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Amendamentul 313
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) în cazul produselor alimentare 
prelucrate, ţara de origine a 
ingredientului primar;

Or. de

Justificare

Amendamentul urmăreşte creşterea clarităţii şi transparenţei informaţiilor oferite 
consumatorilor. O mare parte a consumatorilor ataşează o mare importanţă furnizării 
acestor informaţii.

Amendamentul 313
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) în cazul produselor alimentare 
prelucrate, ţara de origine a 
ingredientului primar;

Or. it

Justificare

Amendamentul urmăreşte creşterea clarităţii şi transparenţei informaţiilor oferite 
consumatorilor. O mare parte a consumatorilor ataşează o mare importanţă furnizării 
acestor informaţii.
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Amendamentul 314
George Lyon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) ţara de origine în cazul anumitor 
produse primare, stabilite de la caz la caz, 
şi în urma consultării părţilor interesate 
din sectoarele în cauză;

Or. en

Justificare

Indicarea ţării de origine pe etichetă este deja obligatorie pentru anumite produse primare 
(de exemplu în cazul cărnii de vită), în cazul cărora acest lucru a fost considerat necesar din 
motive de trasabilitate şi siguranţă. Ar putea exista şi alte produse care să necesite un 
tratament similar, fapt pentru care ar trebui menţinută această posibilitate. În plus, acest 
lucru ar reflecta aşteptările consumatorilor în anumite sectoare alimentare. 

Amendamentul 315
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(j) instrucţiuni de utilizare care conţin şi 
informaţii despre condiţiile de depozitare 
şi despre termenul de valabilitate al 
produsului alimentar odată ce ambalajul 
a fost desfăcut, în cazul în care omiterea 
acestor informaţii nu ar permite o utilizare 
corectă a produsului alimentar;

Or. de

Justificare

Indicarea obligatorie a condiţiilor de depozitare şi a informaţiilor referitoare la manipularea 
sau depozitarea produsului după desfacerea ambalajului este necesară mai ales în cazul 
produselor care trebuie păstrate la rece şi care sunt, deci, sensibile din punct de vedere 
microbiologic.
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Amendamentul 316
Carl Schlyter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) măsura în care operatorul din 
sectorul alimentar, al cărui nume este 
indicat pe etichetă, garantează că în 
lanţul alimentar nu s-a recurs la 
următoarele practici (indicarea se face în 
procente):
(1)munca copiilor, astfel cum este definită 
la articolul 2 din Convenţia OIM nr. 138;
(2)munca forţată, astfel cum este definită 
la articolul 2 din Convenţia OIM nr. 29;
(3)discriminarea, astfel cum este definită 
la articolul 1 din Convenţia OIM nr. 111;
(4)violarea libertăţii de asociere, astfel 
cum este definită la articolul 2 din 
Convenţia OIM nr. 87;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 317
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) în cazul produselor alimentare 
neprelucrate, menţiuni privind originea şi 
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provenienţa. 

Or. de

Justificare

Consumatorii solicită tot mai des informaţii fiabile despre provenienţa produselor 
neprelucrate (în special în cazul laptelui şi al cărnii), pentru luarea unei decizii de 
cumpărare. Trebuie să se ţină cont de această cerinţă.

Amendamentul 318
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Derogări pentru microîntreprinderi
Produsele artizanale fabricate de 
microîntreprinderi sunt scutite de la 
cerinţa stabilită la articolul 9 alineatul (1) 
litera (l). Acestea pot fi scutite de cerinţele 
stabilite la articolul 9 alineatul (1) literele 
(a)-(k) în cazul în care produsele 
respective sunt comercializate la locul de 
producţie, iar personalul responsabil de 
vânzări este în măsură să furnizeze 
informaţiile la cerere. Alternativ, 
informaţiile respective pot fi oferite prin 
intermediul etichetelor prezente pe rafturi. 

Or. en

Justificare

Ar trebui permise scutiri numai în cazul microîntreprinderilor care realizează produse 
artizanale.

Amendamentul 319
Oreste Rossi

Propunere de regulament
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Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Justificare

Modificarea elementelor obligatorii ale etichetei nu constituie unul din „elementele 
neesenţiale”.

Amendamentul 320
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Alimentele care nu sunt preambalate nu ar trebui să facă obiectul prezentului regulament.
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Amendamentul 321
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În cazul produselor alimentare care nu 
sunt preambalate, se aplică următoarele 
dispoziţii:
(a) Pentru produsele alimentare 
prezentate nepreambalate la vânzare către 
consumatorul final şi către unităţile de 
restauraţie colectivă sau pentru produsele 
alimentare ambalate, la cererea 
cumpărătorului, în locul în care sunt 
vândute sau preambalate în vederea 
vânzării lor directe, statele membre pot 
adopta norme detaliate privind 
modalitatea în care trebuie să fie 
prezentate menţiunile prevăzute la 
articolele 9 şi 10.
(b) Statele membre pot decide să nu 
solicite furnizarea unora dintre 
menţiunile prevăzute la alineatul (1), în 
afara celor specificate la articolul 9 
alineatul (1) litera (c), dacă unităţile de 
restauraţie colectivă sau consumatorul 
primesc informaţii suficiente.
(c) Statele membre comunică Comisiei, 
fără întârziere, textul măsurilor prevăzute 
la alineatele (1) şi (2).

Or. de

Justificare

Capitolul IV privind dispoziţiile naţionale ar trebui eliminat şi înlocuit cu o abordare 
comunitară pentru a atinge o armonizare deplină pe întreg teritoriul UE.
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Amendamentul 322
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Articolul 41 se aplică produselor 
alimentare oferite spre comercializare 
consumatorului final fără a fi 
preambalate sau în cazul în care 
produsele alimentare sunt ambalate la 
sediul întreprinderii la cererea 
consumatorului sau sunt preambalate
pentru vânzare imediată.

Or. en

Justificare

Date fiind problemele inerente etichetării produselor alimentare ce nu sunt preambalate, 
inclusiv a produselor comercializate în unităţile de alimentaţie publică, acest tip de produse 
alimentare ar trebui scutite de cerinţa privind menţiunile obligatorii de pe etichetă, cu 
excepţia informaţiilor referitoare la eventuali alergeni.

Amendamentul 323
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere legislaţiei 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe etichetă menţiunile 
obligatorii prevăzute la articolul 9 alineatul 
(1) se imprimă cu un font lizibil care 
respectă dimensiunile de mai jos, litera 
„x” fiind valoarea de referinţă:
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- cel puţin 1 mm în cazul ambalajelor sau 
al recipientelor a căror suprafaţă 
imprimabilă maximă sau etichetă se 
încadrează între 25 şi 75 cm2;

- cel puţin 1,4 mm în cazul ambalajelor 
sau al recipientelor a căror suprafaţă 
imprimabilă maximă sau etichetă 
depăşeşte 75 cm²;

Or. fr

Justificare

O dimensiune minimă de 3 mm ar contribui la mărirea dimensiunii ambalajelor, ceea ce este 
în contradicţie cu obiectivele de mediu. O dimensiune uşor mai mică este suficientă pentru 
marea majoritate a consumatorilor, cu condiţia aplicării unor criterii de lizibilitate stricte.

Amendamentul 324
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatele 1 şi 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere legislaţiei 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), menţiunile obligatorii 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) se 
imprimă pe ambalaj sau pe etichetă astfel 
încât să fie clar lizibile.

(1a) Comisia Europeană împreună cu 
reprezentanţii grupurilor de interese 
relevante elaborează orientări privind 
lizibilitatea.

Or. de
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Justificare

Lizibilitatea etichetei depinde de o serie de factori, printre care tipul şi mărimea caracterului, 
culoare, contrast, grosimea caracterului etc. individual, niciunul dintre aceşti factori nu este 
suficient pentru a asigura lizibilitatea dorită. Dimensiunea minimă a caracterului de 3 mm nu 
poate fi aplicată în practică. Etichetele mai mari au, ca urmare, o dimensiune mai mare a 
ambalajelor şi, deci, mai multă poluare.

Amendamentul 325
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere legislaţiei 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), menţiunile obligatorii 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) se 
imprimă pe ambalaj sau pe etichetă astfel 
încât să fie clar lizibile.

În cadrul procedurii de consultare, 
Comisia Europeană, împreună cu 
reprezentanţii grupurilor de interese, 
poate redacta norme obligatorii privind 
lizibilitatea informaţiilor destinate 
consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare.

Or. en

Justificare

Lizibilitatea etichetelor de pe produselor alimentare depinde de mai multe elemente, nu doar 
de dimensiunea caracterelor. O dimensiune minimă a caracterelor de 3 mm ar face 
imposibilă afişarea pe anumite ambalaje a informaţiilor obligatorii, mai ales în cazul 
etichetelor multilingve. O astfel de cerinţă ar conduce în mod inevitabil la creşterea 
dimensiunii anumitor ambalaje, ceea ce ar contrazice obiectivul reducerii deşeurilor 
provenite din ambalaje. Cu toate acestea, Comisia ar trebui încurajată să elaboreze orientări 
cu privire la lizibilitatea informaţiilor de pe etichete. 
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Amendamentul 326
Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere legislaţiei 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, 
menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă într-un format lizibil şi cu un 
contrast considerabil între caracterele 
tipărite şi fond, cu o înălţime a literei x de 
cel puţin 1,2 mm.

Alte elemente care sunt luate în 
considerare în vederea asigurării 
lizibilităţii informaţiilor referitoare la 
produsele alimentare sunt:

(i) dispunerea textului; 
(ii) stilul; 
(iii) dimensiunea;
(iv) culoarea caracterelor textului;
(v) coloarea fondului; 
(vi) ambalajul şi calitatea imprimării; 
precum şi
(vii) distanţa şi unghiul de vizualizare.

Comisia elaborează norme care specifică 
modul în care trebuie aplicate aceste 
elemente în vederea asigurării lizibilităţii 
pentru consumatori a informaţiilor 
referitoare la produsele alimentare, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en
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Justificare

Informaţiile de pe ambalaje trebuie să fie clar lizibile pentru a permite informarea 
consumatorilor. Pentru a clarifica ce dimensiune a caracterelor ar trebui utilizată, este 
inclusă înălţimea literei x (valoarea de referinţă utilizată în mod tipic pentru caractere fiind 
înălţimea literei x minuscule). Informaţiile care apar pe toate ambalajele, indiferent de 
dimensiunea acestora, trebuie să fie clar lizibile pentru consumatori, în caz contrar devenind 
inutile.

Amendamentul 327
Gerben-Jan Gerbrandy, George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere legislaţiei 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, 
menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă într-un mod lizibil, prin 
utilizarea tipului şi culorii caracterelor şi 
prin utilizarea contrastului.

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

Or. en

Justificare

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling 
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indications in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not 
practicable either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be 
enough room to comply with all the compulsory labelling requirements using such a font. 
Increasing the minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it 
necessary to enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing 
the volume of packaging waste and would lead to larger portions. 

Amendamentul 328
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Fără a aduce atingere legislaţiei comunitare 
specifice aplicabile anumitor produse 
alimentare în ceea ce priveşte cerinţele 
menţionate la articolul 9 alineatul (1) 
literele (a)-(k), atunci când apar pe ambalaj 
sau pe eticheta ataşată la acesta, menţiunile 
obligatorii prevăzute la articolul 9 alineatul 
(1) se imprimă pe ambalaj sau pe etichetă 
într-un format clar lizibil, care să nu lase 
posibilitatea inducerii în eroare a 
consumatorului.

Elementele care se iau în considerare în 
vederea asigurării lizibilităţii informaţiilor 
referitoare la produsele alimentare sunt 
dispunerea textului, stilul, dimensiunea şi 
culoarea caracterelor, culoarea fondului, 
ambalajul şi imprimarea, precum şi 
distanţa şi unghiul de vizualizare.
Comisia, în colaborare cu organizaţiile 
consumatorilor şi cu alte grupuri de 
interese din Europa, elaborează norme 
care specifică modul în care trebuie 
aplicat fiecare din aceste elemente în 
vederea asigurării lizibilităţii pentru 
consumatori a informaţiilor referitoare la 
produsele alimentare. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
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reglementare cu control menţionată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Toate informaţiile prezentate pe o etichetă trebuie să fie uşor vizibile şi clar lizibile pentru 
consumatori, astfel încât aceştia să poată face o alegere în cunoştinţă de cauză. 

Amendamentul 329
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere legislaţiei 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, 
menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea de 
cel puţin 1,5 mm şi sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite şi fond.

Or. de

Justificare

Impunerea unei dimensiuni minime a caracterelor de 3 mm nu este fezabilă şi, în cazul multor 
produse alimentare, acest lucru ar însemna că nu ar exista suficient spaţiu nici măcar pentru 
specificarea menţiunilor obligatorii pe etichetă. 
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Amendamentul 330
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere legislaţiei 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, 
menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă într-un format lizibil şi cu un 
contrast considerabil între caracterele 
tipărite şi fond, cu o înălţime a literei x de 
cel puţin 1,2 mm.
Alte elemente care sunt luate în 
considerare în vederea asigurării 
lizibilităţii informaţiilor referitoare la 
produsele alimentare sunt:

i) dispunerea textului;

ii) stilul; 

iii) dimensiunea; 

iv) culoarea caracterelor textului; 

v) coloarea fondului;

vi) ambalajul şi calitatea imprimării; 
precum şi

vii) distanţa şi unghiul de vizualizare.

Comisia elaborează norme care specifică 
modul în care trebuie aplicate aceste 
elemente în vederea asigurării lizibilităţii 
pentru consumatori a informaţiilor 
referitoare la produsele alimentare, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 49 alineatul (3).
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Or. en

Justificare

Informaţiilor de pe ambalaje trebuie să fie clar lizibile pentru a permite informarea 
consumatorilor. Pentru a clarifica ce dimensiune a caracterelor ar trebui utilizată, este 
inclusă înălţimea literei x (valoarea de referinţă utilizată în mod tipic pentru caractere fiind 
înălţimea literei x minuscule). Informaţiile care apar pe toate ambalajele, indiferent de 
dimensiunea acestora, trebuie să fie clar lizibile pentru consumatori, în caz contrar devenind 
inutile.

Amendamentul 331
Bernadette Vergnaud

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Menţiunile obligatorii enumerate la 
articolul 9 alineatul (1) sunt prezentate 
astfel încât să asigure un contrast 
semnificativ între caracterele tipărite şi 
fond şi să fie uşor de localizat, perfect 
lizibile şi de neşters.

Or. fr

Amendamentul 332
Glenis Willmott

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cerinţele stabilite la alineatul (1) cu 
privire la dimensiunea minimă a 
caracterelor nu se aplică produselor 
alimentare reglementate de Directiva 
1999/21/CE a Comisiei din 25 martie 
1999 privind alimentele dietetice destinate 
unor scopuri medicale speciale.

Or. en
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Justificare

Pentru alimentele dietetice destinate unor scopuri medicale speciale (ASMS) sunt prevăzute 
cerinţe textuale obligatorii suplimentare faţă de cele specificate la articolul 9 alineatul (1) din 
propunerea de regulament şi nici ambalajele de dimensiuni relativ mari nu vor putea include 
întregul text obligatoriu la dimensiunea minimă propusă pentru caractere. Etichetele ASMS 
sunt prezentate autorităţilor competente din statele membre la notificare, iar lizibilitatea 
poate fi verificată dacă fabricantul recurge la această exceptare.

Amendamentul 333
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Menţiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1), literele (a), (e) şi (k) figurează 
în acelaşi câmp vizual.

(2) Menţiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1), literele (a), (e) şi (k), pe de o 
parte, şi la articolul 9 alineatul (1) literele 
(c), (f), (g) şi (j), pe de altă parte, figurează 
în acelaşi câmp vizual.

Or. fr

Justificare

Toate informaţiile cu privire la sănătate ar trebui să apară în acelaşi câmp vizual (alergeni, 
data expirării, condiţii de păstrare şi mod de utilizare). 

Amendamentul 334
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Comisia Europeană, în colaborare cu 
organizaţiile de producători şi cu alte 
părţi interesate din Europa, elaborează
norme care specifică modul de aplicare a 
elementelor menţionate la articolul 14 
alineatul (1), în vederea asigurării pentru 
consumatori a lizibilităţii informaţiilor 
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privind produsele alimentare în cazul 
ambalajelor sau recipientelor a căror 
suprafaţă este foarte mică.

Or. en

Justificare

Informaţiile care apar pe toate ambalajele, indiferent de dimensiunea acestora, trebuie să fie 
clar lizibile pentru consumatori, în caz contrar acestea devenind inutile.

Amendamentul 335
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 336
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Dimensiunea minimă a caracterelor 
menţionată la alineatul (1) nu se aplică în 
cazul ambalajelor sau al recipientelor a 
căror suprafaţă maximă este mai mică de 
10 cm², în măsura în care este asigurată 
lizibilitatea datelor sau datele sunt 
disponibile într-o altă formă, uşor 
recognoscibilă pentru consumator.

Or. es



AM\799895RO.doc 95/102 PE431.051v01-00

RO

Justificare

Raportoarea propune eliminarea directă a excepţiei. Prin această modificare se păstrează 
propunerea Comisiei, asigurându-se totodată disponibilitatea informaţiilor pentru 
consumator.

Amendamentul 337
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Dimensiunea minimă a caracterelor 
menţionată la alineatul (1) nu se aplică în 
cazul ambalajelor sau al recipientelor a 
căror suprafaţă imprimabilă maximă este 
mai mică de 25 cm². Pentru astfel de 
categorii de ambalaje sau de recipiente 
pot fi introduse dispoziţii naţionale 
speciale în cazul statelor membre care au 
mai multe limbi oficiale.

Or. fr

Amendamentul 338
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Dimensiunea minimă a caracterelor 
menţionată la alineatul (1) nu se aplică în 
cazul ambalajelor sau al recipientelor a 
căror suprafaţă maximă este mai mică de 
25 cm². În cazul statelor membre care au 
mai multe limbi oficiale se pot adopta 
dispoziţii naţionale specifice.

Or. en
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Amendamentul 339
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerinţele în materie de dimensiune 
minimă a caracterelor menţionate la 
alineatul (1) nu se aplică în cazul 
alimentelor care intră în domeniul de 
aplicare al Directivei 1999/21/CE al 
Comisiei din 25 martie 1999 privind 
alimentele dietetice destinate unor scopuri 
medicale speciale.

Or. fr

Justificare

Ces aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales sont soumis à des 
réglementations européennes spécifiques car ils sont destinés à répondre aux besoins 
nutritionnels de patients dont le métabolisme est perturbé et qui ne peuvent assimiler 
correctement les nutriments issus d'une alimentation traditionnelle. La création de 
conditionnements plus importants risquerait de compromettre la sécurité des patients 
(puisque le produit restant conservé pour une utilisation ultérieure présente un risque accru 
de prolifération microbienne) ou de générer du gaspillage (le produit restant étant jeté). 
L’augmentation de la taille des conditionnements et le gaspillage seraient également 
préjudiciables pour l’environnement.

Amendamentul 340
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerinţele în materie de dimensiune 
minimă a caracterelor menţionate la 
alineatul (1) nu se aplică în cazul 
preparatelor pentru sugari, al 
preparatelor de continuare şi al 
alimentelor de diversificare destinate 
sugarilor şi copiilor de vârste mici care 
intră în domeniul de aplicare al Directivei 
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2006/141/CE a Comisiei din 22 decembrie 
2006 privind formulele de început şi 
formulele de continuare ale preparatelor 
pentru sugari respectiv ale preparatelor 
pentru copii de vârstă mică şi al Directivei 
2006/125/CE a Comisiei din 5 decembrie 
2006 privind preparatele pe bază de 
cereale şi alimentele pentru copii 
destinate sugarilor şi copiilor de vârstă 
mică. 

Or. fr

Justificare

L’étiquetage des préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments de 
diversification destinés aux nourrissons et enfants en bas-âge doit comporter des mentions 
obligatoires spécifiques. C'est le cas par exemple des petits-pots pour bébés. Une taille 
minimale de caractères obligatoires est impossible sur ces produits particuliers sauf à 
augmenter la taille de l'emballage. Ceci entrainerait des risques pour la santé des 
consommateurs car le produit restant non consommé pourrait être conservé dans des 
conditions d'hygiènes inappropriées ou durant un temps trop important.

Amendamentul 341
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. sv

Amendamentul 342
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János Áder

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Indicarea menţiunilor obligatorii 
referitoare la produsul alimentar nu 
trebuie să conducă la creşterea 
dimensiunii şi/sau a volumului 
ambalajului sau al recipientului.

Or. hu

Justificare

Indicarea obligatorie a informaţiilor referitoare la produsul alimentar ar putea oferi 
operatorilor de pe piaţă motive pentru modificarea dimensiunii/volumului ambalajului, cu 
riscul inerent de creştere a cantităţii de deşeuri rezultate din ambalaje. Acest lucru ar fi 
contrar principiului prevenirii, care stă la baza normelor de gestionare a deşeurilor în 
Uniunea Europeană.

Amendamentul 343
Karin Kadenbach

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul produselor care nu sunt 
preambalate, informaţiile referitoare la 
menţiunile obligatorii trebuie prezentate 
în formă scrisă. Informaţiile pot fi puse la 
dispoziţie prin mici panouri, broşuri 
informative etc., cu condiţia ca acestea să 
fie vizibile în spaţiul de comercializare şi 
să fie uşor accesibile consumatorului în 
orice moment.

Or. de

Justificare

Este justificat din punct de vedere obiectiv ca, în principiu, şi în cazul produselor neambalate 
informaţiile referitoare la toate menţiunile obligatorii să fie puse la dispoziţia 
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consumatorului.

Amendamentul 344
János Áder

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. hu

Justificare

În conformitate cu normele Uniunii Europene privind gestionarea deşeurilor, 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 deşeurilor.

Amendamentul 345
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 15 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informaţiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare sunt puse la dispoziţie 
înainte de cumpărare şi apar pe suportul de 
vânzare la distanţă sau sunt furnizate prin 
alte mijloace corespunzătoare;

(a) Informaţiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare menţionate la 
articolele 9 şi 29 sunt puse la dispoziţie, la 
cererea consumatorului, înainte de 
cumpărare şi apar pe suportul de vânzare la 
distanţă sau sunt furnizate prin alte 
mijloace corespunzătoare.
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Or. de

Justificare

Modificările constante ale compoziţiei produsului, de exemplu reducerea conţinutului de 
sare, substituirea grăsimii, fac practic imposibilă furnizarea de informaţii de actualitate 
despre toate materialele care sprijină comerţul la distanţă. Cataloagele şi broşurile sunt cele 
mai răspândite mijloace de vânzare în comerţul la distanţă, în special în cazul 
întreprinderilor mici şi mijlocii. Pe lângă costurile ridicate, aceste dispoziţii ar avea un efect 
negativ şi asupra mediului, deoarece cataloagele ar necesita de patru ori mai multă hârtie 
pentru a fi conforme cu cerinţele privind informaţiile obligatorii.

Amendamentul 346
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 15 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informaţiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare sunt puse la dispoziţie 
înainte de cumpărare şi apar pe suportul 
de vânzare la distanţă sau sunt furnizate 
prin alte mijloace corespunzătoare;

(a) informaţiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare sunt puse la dispoziţie 
înainte de încheierea contractului şi sunt 
lizibile într-un mod adecvat pentru 
mijlocul de comunicare la distanţă folosit;
consumatorul primeşte informaţiile 
obligatorii pe un suport durabil, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (2) 
din prezentul regulament, într-o perioadă 
de timp rezonabilă după încheierea 
contractului dar nu mai târziu de 
momentul livrării produsului alimentar.

Or. en

Justificare

Formularea propusă reflectă abordarea folosită în alte acte legislative pertinente ale UE 
privind consumatorii.
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Amendamentul 347
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menţiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (d), (f), (g), (h) şi (k)
sunt obligatorii numai în momentul livrării.

(b) menţiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) litera (f) sunt obligatorii 
numai în momentul livrării.

Or. en

Justificare

Cu excepţia termenului de valabilitate, care nu poate fi prezentat în prealabil, produsele 
alimentare furnizate prin intermediul vânzărilor la distanţă ar trebui să satisfacă aceleaşi 
cerinţe informaţionale ca produsele comercializate în magazine.

Amendamentul 348
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 15 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menţiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (d), (f), (g), (h) şi (k) 
sunt obligatorii numai în momentul livrării.

eliminat

Or. en

Justificare

Informaţiile obligatorii privind produsele alimentare [adică menţiunile stabilite la articolul 9 
alineatul (1) şi alte menţiuni suplimentare obligatorii pentru tipuri sau categorii specifice de 
produse alimentare, stabilite în anexa III] sunt puse la dispoziţie înainte de încheierea 
tranzacţiei de cumpărare. Acest amendament garantează faptul că, în cazul vânzării la 
distanţă, toate informaţiile obligatorii privind produsul alimentar, inclusiv informaţiile 
obligatorii în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) literele (d), (f), (g), (h) şi (k), sunt de 
asemenea disponibile în momentul încheierii tranzacţiei de cumpărare.
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Amendamentul 349
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
articolului 9 alineatul (2), informaţiile 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare sunt redactate în limbile oficiale 
ale statelor membre în care se 
comercializează un produs alimentar şi 
sunt prezentate într-o manieră uşor de 
înţeles de către consumatorul obişnuit.

Or. en

Justificare

Utilizarea limbilor oficiale garantează cu mai multă certitudine faptul că informaţia este 
înţeleasă de consumator.


