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Amendamentul 350
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Statul membru în care este comercializat 
un produs alimentar poate să prevadă, pe 
teritoriul său, ca aceste mențiuni să 
figureze într-una sau mai multe limbi 
dintre limbile oficiale ale Uniunii. Această 
cerință nu poate împiedica, totuși, ca 
informațiile obligatorii să fie oferite, pe de 
altă parte, în alte limbi oficiale ale 
Comunității care sunt ușor înțelese de 
consumatorii din statele membre 
respective.

Or. en

Justificare

Deși informațiile obligatorii cu privire la produsele alimentare trebuie oferite într-o limbă 
înțeleasă de consumatori, normele nu ar trebui să afecteze libera circulație a bunurilor. 
Normele referitoare la limbi trebuie să fie suficient de flexibile pentru a permite 
consumatorilor să primească informații într-o limbă pe care o pot înțelege fără dificultate. 
Jurisprudența CJE a venit în sprijinul acestei abordări flexibile.

Amendamentul 351
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Informațiile de la articolul 9 alineatul (1): (b) „lista ingredientelor”, (d) „cantitatea de 
anumite ingrediente sau categorii de ingrediente” și (g) „condițiile speciale de păstrare și de 
utilizare” ar trebui de asemenea să fie obligatorii pentru produsele ambalate în butelii de 
sticlă destinate reutilizării.

Amendamentul 352
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Specificarea valorii energetice a unui produs alimentar este o informație esențială și poate fi 
un factor decisiv în luarea unei decizii de cumpărare în cunoștință de cauză. Ar trebui să fie 
posibile mențiunile suplimentare efectuate pe bază voluntară de către producător.
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Amendamentul 353
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață cea mai mare măsoară 
mai puțin de 10 cm2, numai mențiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele 
(a), (c), (e), (f) și la articolul 29 alineatul 
(1) litera (a) sunt obligatorii pe ambalaj 
sau pe etichetă. Cu toate acestea, punerea 
la dispoziție prin intermediul internetului 
a tuturor mențiunilor de la articolul 9 
alineatul (1) este obligatorie, iar 
informațiile respective sunt puse la 
dispoziție la locul de cumpărare.

Or. en

Justificare

Modificare a amendamentului 106 efectuată de raportor. Faptul că un produs are dimensiuni 
mici nu justifică omiterea informațiilor obligatorii conform articolului 9. Informațiile ar 
trebui fie disponibile prin intermediul internetului.

Amendamentul 354
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață imprimabilă cea mai 
mare măsoară mai puțin de 100 cm2, numai 
mențiunile prevăzute la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a), (c), (e), (f) sunt obligatorii 
pe ambalaj sau pe etichetă. Mențiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera 
(b) sunt furnizate prin alte mijloace sau 
sunt puse la dispoziție la cererea 
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consumatorului.

Or. de

Justificare

Pentru ca informațiile de pe un ambalaj să poată fi citite cu ușurință, este necesară o 
suprafață de 100 cm² și nu doar de 10 cm². De exemplu, un baton de ciocolată are o 
suprafață imprimabilă de 70 cm². 

Amendamentul 355
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 14 alineatul (4), în cazul 
ambalajelor sau al recipientelor a căror 
suprafață cea mai mare măsoară mai puțin 
de 25 cm2, numai mențiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) literele (a), (b), (c),
(e), (f) sunt obligatorii pe ambalaj sau pe 
etichetă. Pentru a remedia eventuale 
probleme de lizibilitate, mențiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera
(b) sunt, de asemenea, furnizate prin alte 
mijloace sau sunt puse la dispoziție la 
cererea consumatorului.

Or. fr

Justificare

Lista ingredientelor ar trebui întotdeauna menționată, indiferent de dimensiunea ambalajului. 
Cu toate acestea, deoarece aplicarea articolului 14 alineatul (4) nu garantează o lizibilitate 
optimă pentru toți consumatorii, ar trebui ca aceste informații să poată fi furnizate și prin 
alte mijloace.
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Amendamentul 356
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatele 2 și 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(3) Fără a aduce atingere altor dispoziții 
comunitare care prevăd o declarație 
nutrițională obligatorie, declarația 
menționată la articolul 9 alineatul (1) litera 
(l) nu este obligatorie pentru produsele 
alimentare menționate în anexa IV.

(3) Fără a aduce atingere altor dispoziții 
comunitare care prevăd o declarație 
nutrițională obligatorie, declarația 
nutrițională menționată la articolul 9 
alineatul (1) litera (l) nu este obligatorie 
pentru produsele alimentare menționate în 
anexa IV.

Or. de

Justificare

Derogările ar trebui să fie valabile pentru o dimensiune a ambalajului de până la 80 cm². În 
plus, ar trebui să apară menționată întotdeauna și valoarea energetică.

Amendamentul 357
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazul produselor alimentare 
conținute în ambalaje sau recipiente a 
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căror cea mai mare suprafață măsoară 
mai puțin de 25 cm2, declarația 
nutrițională prevăzută la articolul 9 
alineatul (1) litera (l) nu este obligatorie 
pe ambalaj sau pe etichetă. Cu toate 
acestea, punerea la dispoziție prin 
intermediul internetului a acestor 
informații este obligatorie, informațiile 
respective fiind disponibile la locul de 
cumpărare.

Or. en

Justificare

În legătură cu amendamentul privind anexa IV. Prima propoziție a fost preluată din anexa IV, 
pentru a se insera cerința privind punerea la dispoziție a informațiilor obligatorii prin 
intermediul internetului.

Amendamentul 358
Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, în numele 
Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul produselor oferite de unitățile de 
restaurație colectivă în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (2) litera (d), nu este 
obligatorie specificarea mențiunilor 
prevăzute la articolul 9 și la articolul 29. 
Cu toate acestea, se pun la dispoziție, la 
cerere, date în conformitate cu articolul 9 
alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (i).

Or. en

Justificare

Modificare a amendamentului respectiv efectuată de raportor. Unitățile de restaurație 
colectivă sunt exceptate de la cerințele generale de informare; cu toate acestea, la cerere, 
aceste unități ar trebui să fie în măsură să furnizeze informații cu privire la nume, 
ingrediente, alergeni și țara de origine a componentelor utilizate.
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Amendamentul 359
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul produselor care nu sunt 
preambalate și al celor oferite de unitățile 
de restaurație colectivă în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (2) litera (d), în afara 
celor specificate la articolul 9 alineatul 
(1) litera (c), nu este obligatorie 
specificarea mențiunilor prevăzute la 
articolul 9 și la articolul 29.

Or. de

Justificare

Auch in Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von den verpflichtenden Angaben auszunehmen. Informationen über 
allergene Stoffe sind zwar verpflichtend, können aber gemäß Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b 
a (neu) angegeben werden.

Amendamentul 360
Carl Schlyter  în numele Grupului Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard în numele 
Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lanțurile alimentare care servesc produse 
alimentare standardizate prezintă 
mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (a), (b), (c), (i) și (l) 
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pe ambalajul acestora.

Or. en

Justificare

Unitățile de restaurație colectivă care servesc produse alimentare standardizate, ca de 
exemplu lanțurile de restaurație rapidă, furnizează următoarele informații pe ambalaj: nume, 
ingrediente, alergeni și țara de origine, precum și o declarație nutrițională.

Amendamentul 361
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În cazul în care alimentul este produs 
din animale hrănite cu furaje modificate 
genetic în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1829/2003, mențiunea „provenit 
de la animale hrănite cu furaje modificate 
genetic” apare pe lista ingredientelor 
menționată la articolul 19, imediat după 
ingredientul/ingredienții respectivi. În 
cazul în care nu există o listă a 
ingredientelor, mențiunea „provenit de la 
animale hrănite cu furaje modificate 
genetic” apare lizibil pe etichetă.

Or. en

Justificare

Consumatorii sunt interesați să știe dacă un aliment a fost produs prin utilizarea unor furaje 
modificate genetic. Există o lacună clară în dispozițiile privind alimentele provenite de la 
animale hrănite cu furaje modificate genetic, ținând seama de faptul că considerentul 16 din 
Regulamentul 1829/2003 exclude asemenea alimente de la etichetarea obligatorie.

Amendamentul 362
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Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Pentru produsele ce conțin ouă sau 
produse din ouă, termenii la care se face 
referință în anexa I la Regulamentul 
Comisiei (CE) nr. 557/2007 se adaugă în 
paranteză după ingredientul 
corespunzător de pe lista de ingrediente, 
în conformitate cu metoda agricolă prin 
care au fost produse ouăle. În ceea ce 
privește ouăle obținute prin agricultură 
organică, ingredientele respective pot fi 
etichetate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului, articolul 23 alineatul (4) 
litera (b).

Or. en

Justificare

Mulți consumatori ar dori să știe prin care metodă agricolă au fost produse ouăle conținute 
în alimentele lor. Ingredientele trebuie, prin urmare, să fie menționate cu ajutorul unor 
termeni precum „ouă de găini crescute în aer liber”, „ouă de găini crescute în hale la sol” și 
„ouă de găini crescute în baterii”.

Amendamentul 363
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) brânzeturi, unt, laptele și smântâna 
fermentate, la care nu au fost adăugate 
niciun alt fel de ingrediente, cu excepția 
produselor lactate, a enzimelor și a 
culturilor de microorganisme necesare 
fabricării sau a sării necesare pentru 
fabricarea brânzeturilor, altele decât cele 

(d) brânzeturi, unt, laptele și smântâna 
fermentate, dacă nu au fost adăugate niciun 
alt fel de ingrediente, cu excepția 
produselor lactate, a enzimelor și a 
culturilor de microorganisme necesare 
fabricării sau a sării necesare pentru 
fabricarea brânzeturilor, altele decât cele 
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proaspete sau topite; proaspete sau topite;

Or. de

Justificare

Diese Änderung betrifft nur die deutsche Fassung des Kommissionsvorschlags und betrifft die 
Ausnahmeregelung von der Zutatendeklaration für Käse, Butter, fermentierte Milch und 
Sahne. Der bisher in Art. 6 Abs. 2 b) der EG-Kennzeichnungsrichtlinie 2000/13 verwendete 
deutsche Wortlaut sollte beibehalten werden. Die Kommission hat den englischen Wortlaut in 
ihren Kommissionsvorschlag 1:1 übernommen. Sie möchte somit die derzeitige Rechtslage 
nicht ändern. Der neue deutsche Wortlaut könnte dazu führen, dass bei Zugabe von weiteren 
Zutaten nicht nur diese, sondern zusätzlich die Grundzutaten, die ansonsten von der 
Kennzeichnung ausgenommen sind, auch angegeben werden müssten.

Amendamentul 364
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) vinul și produsele vitivinicole, astfel 
cum sunt definite la articolul 1 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008
al Consiliului și la articolul 2 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 1601/1991, 
produse similare obținute din fructe, 
altele decât strugurii, cidru, cidru de pere, 
bere și băuturi spirtoase, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului, și pentru alte 
băuturi alcoolice. Comisia întocmește un 
raport în termen de [cel mult cinci ani de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea articolului 19 
pentru produsele respective, care poate fi 
însoțit de măsuri specifice de stabilire a 
normelor de etichetare a ingredientelor. 
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Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă, dacă este cazul, în conformitate cu 
următoarea procedură:

(i)  în ceea ce privește produsele 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 
2008 privind organizarea comună a pieței 
vitivinicole, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 113 alineatul (1) din 
regulamentul respectiv;

(ii) în ceea ce privește produsele 
menționate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al 
Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire 
a normelor generale privind definirea, 
descrierea și prezentarea vinurilor 
aromatizate, a băuturilor aromatizate pe 
bază de vin și a cocteilurilor aromatizate 
din produse vitivinicole, în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 13 din 
regulamentul respectiv;

(iii) în ceea ce privește produsele 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
110/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind definirea, descrierea, 
prezentarea, etichetarea și protecția 
indicațiilor geografice ale băuturilor 
spirtoase și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1576/89 al Consiliului, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 25 alineatul (1) din respectivul 
regulament;

(iv) în ceea ce privește alte produse, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3);

(ea) Fără a aduce atingere caracterului 
specific identificat prin intermediul 
procedurilor menționate pentru produsele 
specificate la punctele (i), (ii) și (iii) de la 
litera (e).
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Or. en

Justificare

Prin scutirea aplicată la vin, bere și băutiri spirtoase dar nu și la alte băuturi, nu se asigură 
coerența în acest sector. Această situație ar favoriza anumite produse definite, în timp ce ar 
discrimina împotriva altora, ar denatura concurența și ar induce în eroare consumatorii în ce 
privește componența relativă a diferitelor produse.

Amendamentul 365
Glenis Willmott și Nessa Childers

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Băuturile alcoolice ar trebui să fie de asemenea însoțite de informații cu privire la 
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ingredientele pe care le conțin. 

Amendamentul 366
Pilar Ayuso y Esther Herranz

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) vinul, astfel cum este definit la 
articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. 479/2008 și la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
1601/1991, produse similare obținute din 
fructe, altele decât strugurii, cidrul, cidrul 
de pere, berea și băuturile spirtoase, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 ianuarie 2008 privind definirea, 
desemnarea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului, precum și alte băuturi 
alcoolice. Comisia întocmește un raport 
după [cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament] privind aplicarea 
articolului 19 pentru produsele respective, 
care poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor de etichetare a 
ingredientelor. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă, dacă este 
cazul, în conformitate cu următoarele 
proceduri:
(i) în ceea ce privește produsele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al 
Consiliului din 29 aprilie 2008 privind 
organizarea comună a pieței vitivinicole, 
în conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 113 alineatul (1) din 
regulamentul menționat;
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(ii) în ceea ce privește produsele 
menționate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al 
Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire 
a normelor generale privind definirea, 
descrierea și prezentarea vinurilor 
aromatizate, a băuturilor aromatizate pe 
bază de vin și a cocteilurilor aromatizate 
din produse vitivinicole, în conformitate 
cu procedura stabilită la articolul 13 din 
regulamentul menționat;
(iii) în ceea ce privește produsele 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
110/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind 
definirea, desemnarea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului, procedura stabilită 
la articolul 25 alineatul (2) din respectivul 
regulament;
(iv) în cazul altor produse, în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).
Fără a aduce atingere caracterului 
specific identificat prin intermediul 
procedurilor prevăzute pentru produsele 
menționate la punctele (i), (ii) și (iii), 
măsurile menționate la alineatul (1) 
trebuie să se aplice în mod consecvent și 
simultan tuturor produselor descrise în 
prezentul alineat.

Or. es

Justificare

Este necesar să fie clarificate anumite aspecte fundamentale înainte de a impune etichetarea 
ingredientelor sau etichetarea nutrițională pentru băuturile alcoolice care nu sunt consumate 
pentru proprietățile lor nutriționale. Regulamentele 479/2008, 1601/91 și 110/2008 prevăd 
normele specifice de etichetare a vinurilor și a băuturilor spirtoase. Regulamentele respective 
prevăd, de asemenea, posibilitatea definirii normelor de aplicare prin intermediul 
procedurilor de comitologie specifice acestora. Pentru a asigura coerența, această 
posibilitate ar trebui menținută.
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Amendamentul 367
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului. Comisia întocmește un raport 
după [cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament] privind aplicarea 
articolului 19 pentru vin, care poate fi 
însoțit de măsuri specifice de stabilire a 
normelor de etichetare a ingredientelor. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3);  

Or. en

Justificare

Acest amendament garantează informarea consumatorilor cu privire la ingredientele folosite 
pentru producerea berii și a băuturilor spirtoase. Ingredientele folosite în aceste produse 
diferă foarte mult. De exemplu, în cazul berii, orzul poate fi în mare parte înlocuit de porumb. 
Conform considerentului (27), băuturile alcoolice mixte trebuie să fie însoțite de informații cu 
privire la ingredientele pe care le conțin, pentru a pune la dispoziția consumatorilor 
informații referitoare la produsele alimentare, care să le permită să facă o alegere în deplină 
cunoștință de cauză. Aceste informații trebuie puse la dispoziție în cazul berii și al băuturilor 
spirtoase.
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Amendamentul 368
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) băuturile care conțin mai mult de 
1,2% alcool în volum. Comisia întocmește 
un raport până la ...* cel târziu privind 
aplicarea articolului 19 pentru produsele 
respective, care poate fi însoțit de măsuri 
specifice de stabilire a normelor de 
etichetare a ingredientelor. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă, după caz,
în conformitate cu următoarele proceduri:

(i) în cazul produselor menționate la 
articolul ... din Regulamentul (CE) nr. 
479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 
2008 privind organizarea comună a pieței 
vitivinicole, procedura stabilită la 
articolul 113 alineatul (1) din 
regulamentul respectiv;
(ii) în cazul produselor menționate la 
articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul 
(CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 
iunie 1991 de stabilire a normelor 
generale privind definirea, descrierea și 
prezentarea vinurilor aromatizate, a 
băuturilor aromatizate pe bază de vin și a 
cocteilurilor aromatizate din produse 
vitivinicole, procedura prevăzută la 
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articolul 13 din regulamentul respectiv;
(iii) în cazul produselor menționate în 
Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 ianuarie 2008 privind definirea, 
desemnarea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/893 al 
Consiliului, procedura prevăzută la 
articolul 25 din respectivul regulament;
(iv) în cazul celorlalte produse, procedura 
de reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).
___________
*JO: Trei ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. fr

Justificare

Les boissons alcoolisées ne sont pas couvertes par les propositions précisément parce qu'elles 
sont alcoolisées. Il serait erroné d'étiqueter ces produits d'une manière susceptible d'induire 
le consommateur en erreur ou d'encourager une consommation abusive. De même, il serait 
inopportun que ces propositions créent une discrimination et des distorsions de concurrence 
entre produits concurrents. Il est inopportun d'appliquer les dispositions générales des 
propositions à ces produits, en particulier parce qu'elles prévoient que la Commission 
présentera d'autres propositions propres au secteur des boissons alcoolisées.

Amendamentul 369
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice ingredient menționat în anexa II 
sau orice substanță derivată dintr-un 
ingredient menționat în anexa respectivă, 
sub rezerva excepțiilor prevăzute în anexa 
respectivă, este indicat pe etichetă cu 
referință precisă la denumirea 
ingredientului.

(1) Orice ingredient menționat în anexa II 
sau orice substanță derivată dintr-un 
ingredient menționat în anexa respectivă, 
sub rezerva excepțiilor prevăzute în anexa 
respectivă, este indicat în lista de 
ingrediente, astfel încât potențialul de a 
cauza alergii sau intoleranțe să poată fi 
recunoscut imediat cu ușurință.
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Or. de

Justificare

Acest amendament vizează să clarifice faptul că denumirea ingredientelor trebuie aleasă în 
așa fel încât persoanele care suferă de alergii să poată recunoaște potențialul alergen al 
ingredientelor respective. 

Amendamentul 370
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice ingredient menționat în anexa II 
sau orice substanță derivată dintr-un 
ingredient menționat în anexa respectivă, 
sub rezerva excepțiilor prevăzute în anexa 
respectivă, este indicat pe etichetă cu 
referință precisă la denumirea 
ingredientului.

(1) Orice ingredient menționat în anexa II 
sau orice substanță derivată dintr-un 
ingredient menționat în anexa respectivă, 
sub rezerva excepțiilor prevăzute în anexa 
respectivă, este indicat pe etichetă cu 
referință precisă la denumirea 
ingredientului sau a substanței care 
cauzează alergii sau intoleranțe.

Or. fr

Justificare

Este mai clar și mai eficient să se indice substanța care cauzează alergii sau intoleranță, în 
locul ingredientului care conține o astfel de substanță.    

Amendamentul 371
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

ba) este vorba despre produse alimentare 
care nu sunt preambalate. În acest caz, 
statele membre se asigură că mențiunile 
specificate la articolul 9 alineatul (1) 
litera (c) sunt prezentate la cerere. Statele 
membre pot adopta norme privind 
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modalitatea în care trebuie să fie 
prezentate mențiunile.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 372
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

ba) este vorba despre produse alimentare 
care nu sunt preambalate. În acest caz, 
statele membre pot decide că mențiunile 
specificate la articolul 9 alineatul (1) 
litera (c) sunt prezentate la cerere. Statele 
membre pot adopta norme privind 
modalitatea în care trebuie să fie 
prezentate mențiunile.

Or. en

Justificare

In the case of non-prepacked foods, it is de facto impossible to provide far-reaching and 
reliable allergy  labelling for all products. Allergens labelling could be misleading for 
consumers because the possibility of allergens cross-contamination cannot be excluded in 
premises where the area available for processing is limited. The requirements would 
particularly place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the extent and conditions of the liability of 
operators serving meals will continue to be addressed by national legislation. From a 
subsidiarity perspective Member States are better placed than the EU Institutions to address 
the issue of non-prepacked food.
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Amendamentul 373
Renate Sommer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) este vorba despre produse alimentare 
care nu sunt preambalate. În acest caz, în 
spațiul de comercializare sau în meniu 
trebuie să se indice într-un mod clar 
vizibil următoarele:
- clienții pot obține informații despre 
substanțele alergene în urma unui dialog 
cu vânzătorul și/sau prin alte materiale 
informaționale expuse în spațiul de 
vânzare;
- nu se poate exclude posibilitatea unei 
contaminări încrucișate.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 374
Pilar Ayuso and Esther Herranz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. După caz, se pot adopta norme 
detaliate de prezentare a mențiunii 
prevăzute la alineatul (1), în conformitate 
cu următoarele proceduri:

(i) în cazul produselor menționate la 
articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul 
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(CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 
aprilie 2008 privind organizarea comună 
a pieței vitivinicole, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 113 
alineatul (1) din regulamentul menționat;

(ii) în ceea ce privește produsele 
menționate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al 
Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire 
a normelor generale privind definirea, 
descrierea și prezentarea vinurilor 
aromatizate, a băuturilor aromatizate pe 
bază de vin și a cocteilurilor aromatizate 
din produse vitivinicole, în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 13 din 
regulamentul respectiv;

(iii) în ceea ce privește produsele 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
110/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind definirea, descrierea, 
prezentarea, etichetarea și protecția 
indicațiilor geografice ale băuturilor 
spirtoase și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1576/89 al Consiliului, în 
conformitate cu procedura prevăzută în 
respectivul regulament;

(iv) în ceea ce privește alte băuturi 
alcoolice, în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Regulamentele 479/2008, 1601/91 și 110/2008 prevăd modalitățile de prezentare și etichetare 
ale vinurilor și ale băuturilor spirtoase.  Regulamentele respective prevăd, de asemenea, 
posibilitatea definirii normelor de aplicare prin intermediul procedurii de comitologie 
specifică acestora. Pentru a asigura consecvența, aceste dispoziții trebuie păstrate.
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Amendamentul 375
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Data corespunzătoare este indicată în 
conformitate cu anexa IX.

(2) Termenul de valabilitate trebuie să fie 
ușor de găsit și să nu fie acoperit. Acesta 
este indicat după cum urmează:
(a) Data trebuie să fie precedată de 
termenii:
- „A se consuma de preferință înainte 
de…”, atunci când data conține precizări 
privind ziua;
– „A se consuma înainte de sfârșitul …”, 
în celelalte cazuri.
(b) Mențiunile prevăzute la punctul (a) 
sunt însoțite:
– fie de data însăși,
– fie de o referință la locul în care data 
este indicată pe etichetă.
În caz de nevoie, aceste mențiuni sunt 
completate cu indicații privind condițiile 
de conservare a căror respectare asigură 
valabilitatea indicată.
(c) Data se compune din indicarea, clar și 
în ordine, a zilei, lunii și anului.
Cu toate acestea, în cazul alimentelor:

– a căror valabilitate este mai mică de trei 
luni: indicarea zilei și a lunii este 
suficientă;
– a căror valabilitate este mai mare de trei 
luni, dar nu depășește optsprezece luni:
indicarea lunii și a anului este suficientă;
– a căror valabilitate este mai mare de 
optsprezece luni, indicarea anului este 
suficientă.
(d) Termenul de valabilitate este indicat 
pe fiecare porție individuală preambalată. 

(e) Sub rezerva dispozițiilor comunitare 
care impun alte indicații cu privire la 
dată, menționarea termenului de 
valabilitate nu este cerută în cazul:
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– fructelor și legumelor proaspete, 
inclusiv cartofii, care nu au fost curățate, 
tăiate sau nu au făcut obiectul altor 
tratamente similare; această derogare nu 
se aplică semințelor încolțite și altor 
produse similare, cum ar fi germenii de 
leguminoase,
– vinurilor, vinurilor licoroase, vinurilor 
spumoase, vinurilor aromatizate și 
produselor similare obținute din alte 
fructe decât strugurii, precum și 
băuturilor care corespund codurilor NC 
22060091, 22060093 și 22060099 și sunt 
fabricate din struguri sau din must de 
struguri,
– băuturilor care conțin 10 % sau mai 
mult alcool în volum,

– băuturilor răcoritoare nealcoolice, 
sucurilor de fructe, nectarurilor de fructe 
și băuturilor alcoolice care conțin peste 
1,2 % alcool în volum prezentate în 
recipiente individuale mai mari de cinci 
litri, destinate a fi livrate unităților de 
restaurație colectivă,
– produselor de panificație și de patiserie 
care, prin natura lor, sunt consumate în 
mod normal într-un răstimp de douăzeci 
și patru de ore după fabricare,
– oțeturilor,
– sării de bucătărie,
– zaharurilor în stare solidă;
– produselor zaharoase care constau 
aproape exclusiv din zaharuri aromatizate 
și/sau colorate,
– gumelor de mestecat și produselor 
similare de mestecat,
– porțiilor individuale de înghețată.

Or. de

Justificare

Din motive de claritate, anexa IX ar trebui introdusă în textul legislativ. Data expirării nu 
mai este necesară în condițiile în care există un termen de valabilitate. Menționarea unei date 
de fabricație ar avea drept consecință cheltuieli suplimentare și costuri mai ridicate. În 
special calitatea produselor congelate depinde nu numai de data de fabricație a acestora cât, 
în mult mai mare măsură, de condițiile de păstrare. Astăzi este interzisă în mod fundamental 



PE431.137v01-00 26/122 AM\800408RO.doc

RO

comercializarea produselor necomercializabile. 

Amendamentul 376
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Data corespunzătoare este indicată în 
conformitate cu anexa IX.

(2) Data corespunzătoare trebuie să fie 
ușor de găsit și să nu fie mascată. Aceasta
este indicată după cum urmează:
A. DATA DE VALABILITATE MINIMĂ
(a) Data este precedată de mențiunile:
„A se consuma de preferință înainte 
de …”, atunci când în dată este indicată 
ziua;
„A se consuma înainte de sfârșitul …”, în 
celelalte cazuri.
(b) Mențiunile prevăzute la punctul (a) 
sunt însoțite:
- fie de data însăși,
- fie de o referință la locul în care data 
este indicată pe etichetă.
Dacă este necesar, aceste mențiuni sunt 
urmate de o descriere a condițiilor de 
conservare a căror respectare asigură 
valabilitatea indicată.
(c) Data se compune din indicarea zilei, 
lunii și anului, în această ordine și în 
formă necodificată.
Cu toate acestea, pentru produsele 
alimentare:
- a căror durată de valabilitate este mai 
mică de trei luni, indicarea zilei și a lunii 
este suficientă;
- a căror valabilitate este mai mare de trei 
luni, dar nu depășește optsprezece luni, 
indicarea lunii și a anului este suficientă;
- a căror valabilitate este mai mare de 
optsprezece luni, indicarea anului este 
suficientă.
(d) Data de valabilitate minimă este 
indicată pe fiecare porție individuală 
preambalată. 
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(e) Sub rezerva dispozițiilor comunitare 
care impun alte modalități de indicare a 
datei, menționarea datei de valabilitate 
minimă nu se cere în cazul:
- fructelor și legumelor proaspete, inclusiv 
în cazul cartofilor, care nu au fost 
curățate de coajă, tăiate sau nu au făcut 
obiectul altui tratament similar; această 
derogare nu se aplică semințelor încolțite 
și altor produse similare, cum ar fi 
germenii de leguminoase;
- vinurilor, vinurilor licoroase, vinurilor 
spumoase, vinurilor aromatizate și 
produselor similare obținute din alte 
fructe decât strugurii, precum și 
băuturilor care corespund codurilor NC 
22060091, 22060093 și 22060099 și sunt 
fabricate din struguri sau din must de 
struguri;
- băuturilor care conțin 10 % sau mai 
mult alcool în volum;
- băuturilor răcoritoare nealcoolice, 
sucurilor de fructe, nectarurilor de fructe 
și băuturilor alcoolice care conțin peste 
1,2 % alcool în volum prezentate în 
recipiente individuale mai mari de cinci 
litri, destinate a fi livrate unităților de 
restaurație colectivă;
- produselor de panificație și de patiserie 
care, prin natura ingredientelor lor, sunt 
consumate în mod normal într-un termen 
de 24 de ore de la fabricare;
- oțetului;
- sării de bucătărie;
- zaharurilor în stare solidă;
- produselor zaharoase care constau 
aproape exclusiv din zaharuri aromatizate 
și/sau colorate;
- gumelor de mestecat și produselor 
similare de mestecat.
B. DATA LIMITĂ DE CONSUM:
(a): Data este precedată de mențiunea 
„Expiră la data de...”;
(b) Mențiunea prevăzută la punctul (a) 
este însoțită:
- fie de data însăși,
- fie de o referință la locul în care data 
este indicată pe etichetă.
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Aceste informații sunt urmate de o 
descriere a condițiilor de conservare care 
trebuie respectate.
(c) Data se compune din indicarea zilei, 
lunii și, eventual, a anului, în această 
ordine și în formă necodificată.
(d) Normele detaliate de indicare a datei 
de valabilitate minimă, menționată în 
secțiunea A litera (c) de la prezentul 
alineat, pot fi adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare prevăzută la 
articolul 49 alineatul (2).
C. DATA PRODUCȚIEI
(a) Trebuie să fie precedată de termenii 
„Produs la data de...”.
(b) Mențiunea prevăzută la punctul (a) 
este însoțită:
- fie de data însăși,
- fie de o referință la locul în care data 
este indicată pe etichetă.
(c) Data se compune din indicarea zilei, 
lunii și, eventual, a anului, în această 
ordine și în formă necodificată.

Or. nl

Justificare

Din motive de claritate, anexa IX ar trebui inclusă în textul legislativ și extinsă, astfel încât să 
conțină dispoziții privind data producției, prin analogie cu articolul 2 alineatul (2) litera (sa) 
(nouă). Derogarea de la cerința menționării datei de valabilitate minimă în cazul porțiilor 
individuale de înghețată se elimină.

Porțiile individuale pot să fie separate de pachetul sau lotul în care au fost vândute; prin 
urmare, este esențial ca fiecare porție detașabilă să aibă marcat termenul de valabilitate. 
Mențiunea „A se consuma de preferință înainte de…” se interpretează în conformitate cu 
legislația națională.

Amendamentul 377
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

alimentar sunt indicate astfel încât să 
permită o utilizare corespunzătoare a 
acestui produs. În măsura în care acest 
lucru este adecvat, ar trebui indicate 
condițiile de refrigerare și de păstrare.

Or. de

Justificare

Kühl- und Lagerbedingungen können Auswirkungen auf die Haltbarkeit eines Lebensmittels 
haben und sollten deshalb angegeben werden. Die Angabe eines Verzehrzeitraums muss eine 
fakultative Angabe, begrenzt auf wenige Produkte, bleiben. Ein Zugewinn an Sicherheit für 
den Verbraucher ist nicht zu erkennen. Eine obligatorische Angabe hat einen rechtlich 
bindenden Charakter. Der Lebensmittelunternehmer kann in der Praxis nicht kontrollieren, 
ob der Verbraucher das Lebensmittel nach dem Kauf tatsächlich ordnungsgemäß gelagert 
hat. Trotzdem müsste er das Produkt ersetzten, wenn es innerhalb des angegebenen Zeitraum 
verdorben wäre. Konsequenter Weise wird der Lebensmittelunternehmer den Verzehrzeitraum 
deutlich verkürzen, um solchen Anschuldigungen aus dem Weg zugehen oder er nimmt das 
Produkt gleich aus dem Markt. Es ist auch zweifelhaft, ob die Verbraucher, insbesondere in 
Mehrpersonenhaushalten, den Überblick darüber behalten, wann die einzelnen Verpackungen 
geöffnet wurden.

Amendamentul 378
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Declarația nutrițională cuprinde 
următoarele informații (denumită în 
continuare „declarație nutrițională 
obligatorie”):

1. Declarația nutrițională obligatorie
cuprinde următoarele informații (denumită 
în continuare „declarație nutrițională 
obligatorie”):

Or. en
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Amendamentul 379
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Declarația nutrițională cuprinde 
următoarele informații (denumită în 
continuare „declarație nutrițională 
obligatorie”):

1. Declarația nutrițională obligatorie din 
câmpul vizual principal (denumită în 
continuare „informație nutrițională de pe 
fața ambalajului”) include:

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

(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide și sare în produsul alimentar.

Declarația nutrițională obligatorie
de pe spatele ambalajului (denumită în 
continuare „declarația nutrițională de pe 
spatele ambalajului”) indică conținutul de 
nutrienți menționați la primul paragraf, 
precum și conținutul de:
(i) proteine;
(ii) glucide;
(iii) fibre;
(iv) acizi grași trans.

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

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea prezentului 
alineat pentru vin, care poate fi însoțit de 
măsuri specifice de stabilire a normelor 
referitoare la declarația nutrițională 
obligatorie pentru acesta. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3).
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prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Acest amendament precizează faptul că fața ambalajului reprezintă principalul câmp vizual. 
De asemenea, acest amendament asigură prezentarea declarației nutriționale obligatorii în 
două părți: informații limitate pe fața ambalajului, care cuprind valoarea energetică și patru 
nutrienți, și o declarație mai completă pe spatele ambalajului, cuprinzând opt nutrienți și 
valoarea energetică.

Amendamentul 380
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Trebuie garantată, de asemenea, informarea consumatorilor cu privire la conținutul de fibre 
și proteine.

Amendamentul 381
Carl Schlyter, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
zaharuri, sare, glucide, proteine, precum și 
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zaharuri și sare. acizi grași trans de sinteză și naturali.

Or. en

Justificare

Conținutul de proteine și de acizi grași trans reprezintă o informație importantă pentru 
consumatori și, prin urmare, ar trebui inclus pe etichetă în mod obligatoriu. Este de 
asemenea important să se facă deosebirea dintre acizii grași trans artificiali și cei naturali, 
deoarece conținutul de acizi grași trans artificiali poate fi influențat de producători.

Amendamentul 382
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Declarația nutrițională cuprinde 
următoarele informații (denumită în 
continuare „declarație nutrițională 
obligatorie”):

(1) Declarația nutrițională cuprinde 
următoarele informații (denumită în 
continuare „declarație nutrițională 
obligatorie”):

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

(b) cantitatea de proteine, glucide și lipide;

Or. de

Justificare

Prin această modificare se asigură că sunt indicate în mod obligatoriu substanțele nutritive 
care au făcut parte și până în prezent din informațiile nutriționale de pe etichetă. Toate 
recomandările nutriționale ar trebui să facă referire la „macroelemente nutritive”, deoarece 
consumatorii s-au obișnuit cu această mențiune și au învățat să o citească. 



AM\800408RO.doc 33/122 PE431.137v01-00

RO

Amendamentul 383
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – literele a, b și ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) cantitatea de lipide și glucide, cu 
referire în mod special la zaharuri și sare;

(ba) cantitatea de acizi grași saturați, acizi 
grași trans, zaharuri, fibre și proteine.

Or. fr

Amendamentul 384
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Declarația nutrițională cuprinde 
următoarele informații (denumită în 
continuare „declarație nutrițională 
obligatorie”):

1. Declarația nutrițională obligatorie din 
câmpul vizual principal (denumită în 
continuare „declarație nutrițională de pe 
fața ambalajului”) include conținutul de:

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

1 i. lipide; 
2 ii. acizi grași saturați; 
3 iiii. zaharuri; 
iv. sare; și valoarea energetică.
 Informația nutrițională obligatorie de pe 
spatele ambalajului (denumită în 
continuare „declarația nutrițională de pe 
spatele ambalajului”) indică conținutul de 
nutrienți menționați la alineatul (1) litera 
(a), în plus față de conținutul de:
4 i. proteine;
5 ii. glucide;
6 iii. fibre; precum și
7 iv. acizi grași trans.

Or. en
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Justificare

Acest amendament precizează faptul că fața ambalajului reprezintă principalul câmp vizual. 
De asemenea, acest amendament asigură prezentarea declarației nutriționale obligatorii în 
două părți: informații simplificate, limitate pe fața ambalajului, care cuprind valoarea 
energetică și patru nutrienți, precum și o declarație mai completă pe spatele ambalajului, 
cuprinzând opt nutrienți și valoarea energetică.

Amendamentul 385
János Áder

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. hu

Justificare

Pentru numeroși consumatori care suferă de insuficiență renală, indicarea obligatorie a 
conținutului de proteine este, de asemenea, importantă.

Amendamentul 386
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Acest amendament este în concordanță cu modul obișnuit în care se procedează în cadrul 
industriei alimentare, de a eticheta pe partea din spate a ambalajului „cei mai importanți 
opt” nutrienți 
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Amendamentul 387
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Proteinele sunt substanțe nutritive de importanță vitală. Cantitatea de proteine trebuie să fie 
precizată în declarația nutrițională obligatorie, pentru a permite consumatorilor să vadă 
toate substanțele nutritive generatoare de energie din produsul alimentar. 

Amendamentul 388
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Informațiile referitoare la acizii grași trans și la proteine ar trebui să figureze mai degrabă în 
mod obligatoriu decât opțional în declarația nutrițională obligatorie.
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Amendamentul 389
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
zaharuri și sare.

Or. de

Justificare

Aceste substanțe nutritive reprezintă cele mai importante mențiuni pe care le pot înțelege și 
consumatorii. Conceptul de „sare” ar trebui în mod special menținut, deoarece majoritatea 
consumatorilor nu ar înțelege conceptul de „sodiu”. 

Amendamentul 390
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Cantitatea de zaharuri naturale și zaharuri adăugate trebuie să figureze în declarația 
nutrițională obligatorie, pentru a permite consumatorilor să cunoască întreaga compoziție 
nutritivă a produsului alimentar.
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Amendamentul 391
Glenis Willmott, Nessa Childers

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul băuturilor care conțin mai mult 
de 1,2% alcool, declarația nutrițională 
obligatorie indică doar valoarea 
energetică.

Or. en

Justificare

Valoarea energetică pentru băuturile alcoolice ar trebui să fie indicată.
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Amendamentul 392
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. sv

Justificare

Este important să fie puse la dispoziția consumatorilor și informații cu privire la 
ingredientele băuturilor alcoolice. Acest aspect este deosebit de important pentru 
consumatorii care suferă de diabet.
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Amendamentul 393
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul băuturilor alcoolice, declarația 
nutrițională obligatorie indică, de 
asemenea, conținutul energetic și 
cantitatea de glucide.

Or. sv

Amendamentul 394
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, bere și 

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

Or. en

Justificare

Întrucât obiectivul acestui regulament este atingerea unui nivel înalt al sănătății 
consumatorilor, este de neînțeles de ce anume băuturile alcoolice ar trebui să beneficieze de 
avantaje și să fie scutite de cerințele de etichetare.

Amendamentul 395
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, bere și 
băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite 
la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. […] din […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 

Prezentul alineat nu se aplică pentru 
băuturile care conțin mai mult de 1,2 % 
alcool în volum. Comisia întocmește un 
raport cel târziu după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea prezentului 
alineat pentru produsele respective, care 
poate fi însoțit de măsuri specifice de 
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etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea prezentului 
alineat pentru produsele respective, care 
poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor referitoare la declarația 
nutrițională pentru aceste produse. 
Respectivele măsuri, care au scopul de a 
modifica anumite elemente neesențiale din 
prezentul regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 49 alineatul (3).

stabilire a normelor referitoare la declarația 
nutrițională pentru aceste produse. 
Respectivele măsuri, care au scopul de a 
modifica anumite elemente neesențiale din 
prezentul regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 49 alineatul (3).

Or. de

Justificare

Toate băuturile care conțin mai mult de 1,2 % alcool în volum, prin urmare și așa-numitele 
„alcopops”, sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul 396
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezentul alineat nu se aplică pentru 
băuturile alcoolice. Comisia întocmește un 
raport după [cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament] privind 
aplicarea prezentului alineat pentru 
produsele respective, care poate fi însoțit 
de măsuri specifice de stabilire a normelor 
referitoare la punerea la dispoziția 
consumatorilor de informații nutriționale 
cu privire la aceste produse. Respectivele 
măsuri, care au scopul de a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
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regulament] privind aplicarea prezentului 
alineat pentru produsele respective, care 
poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor referitoare la 
declarația nutrițională pentru aceste 
produse. Respectivele măsuri, care au 
scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 49 
alineatul (3).

reglementare cu control prevăzută la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. de

Justificare

Dacă sunt excluse vinul, berea și băuturile spirtoase, dar nu și alte băuturi alcoolice, sectorul 
nu poate fi armonizat. Anumite produse definite ar fi favorizate, în timp ce altele ar fi 
discriminate. Acest lucru ar denatura concurența, iar consumatorii ar fi induși în eroare în 
ceea ce privește compoziția diferitelor produse.

Amendamentul 397
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, bere și 
băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite 
la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. […] din […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea prezentului 
alineat pentru produsele respective, care 
poate fi însoțit de măsuri specifice de 

Prezentul alineat nu se aplică pentru
băuturile care conțin mai mult de 1,2% 
alcool în volum. Comisia întocmește un 
raport până la ...* cel târziu privind 
aplicarea prezentului alineat pentru 
produsele respective, care poate fi însoțit 
de măsuri specifice de stabilire a normelor 
referitoare la declarația nutrițională pentru 
aceste produse. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă, după caz,
în conformitate cu următoarele proceduri:
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stabilire a normelor referitoare la declarația 
nutrițională pentru aceste produse. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3);

(i) în cazul produselor menționate la 
articolul ... din Regulamentul (CE) nr. 
479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 
2008 privind organizarea comună a pieței 
vitivinicole, procedura stabilită la 
articolul 113 alineatul (1) din 
regulamentul respectiv;
(ii) în cazul produselor menționate la 
articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul 
(CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 
iunie 1991 de stabilire a normelor 
generale privind definirea, descrierea și 
prezentarea vinurilor aromatizate, a 
băuturilor aromatizate pe bază de vin și a 
cocteilurilor aromatizate din produse 
vitivinicole, procedura prevăzută la 
articolul 13 din regulamentul respectiv;
(iii) în cazul produselor menționate în 
Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 ianuarie 2008 privind definirea, 
desemnarea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului, procedura prevăzută la 
articolul 25 din respectivul regulament;
(iv) în cazul celorlalte produse, procedura 
de reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).
___________
*JO: Trei ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. fr

Justificare

Les boissons alcoolisées ne sont pas couvertes par les propositions précisément parce qu'elles 
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sont alcoolisées. Il serait erroné d'étiqueter ces produits d'une manière susceptible d'induire 
le consommateur en erreur ou d'encourager une consommation abusive. De même, il serait 
inopportun que ces propositions créent une discrimination et des distorsions de concurrence 
entre produits concurrents. Il est inopportun d'appliquer les dispositions générales des 
propositions à ces produits, en particulier parce qu'elles prévoient que la Commission 
présentera d'autres propositions propres au secteur des boissons alcoolisées.

Amendamentul 398
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezentul alineat nu se aplică vinului, astfel 
cum este definit la articolul 1 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al 
Consiliului și la articolul 2 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 1601/1991, 
produselor similare obținute din fructe, 
altele decât strugurii, cidrului, cidrului de 
pere, berii și băuturilor spirtoase, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 ianuarie 2008 privind definirea, 
desemnarea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89, 
precum și altor băuturi alcoolice. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea prezentului 
alineat pentru produsele respective, care 
poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor referitoare la declarația 
nutrițională pentru aceste produse. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă, dacă este cazul, în conformitate cu 
următoarele proceduri:
(i) în ceea ce privește produsele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) din 
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Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al 
Consiliului din 29 aprilie 2008 privind 
organizarea comună a pieței vitivinicole, 
în conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 113 alineatul (1) din 
regulamentul menționat;
(ii) în ceea ce privește produsele 
menționate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al 
Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire 
a normelor generale privind definirea, 
descrierea și prezentarea vinurilor 
aromatizate, a băuturilor aromatizate pe 
bază de vin și a cocteilurilor aromatizate 
din produse vitivinicole, în conformitate 
cu procedura stabilită la articolul 13 din 
regulamentul menționat;
(iii) în ceea ce privește produsele 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
110/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind 
definirea, desemnarea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului, procedura stabilită 
la articolul 25 alineatul (2) din respectivul 
regulament;
(iv) în cazul altor produse, în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).
(2) Fără a aduce atingere caracterului 
specific identificat prin intermediul 
procedurilor prevăzute pentru produsele 
menționate la punctele (i), (ii) și (iii), 
măsurile menționate la alineatul (1) 
trebuie să se aplice în mod consecvent și 
simultan tuturor produselor descrise în 
prezentul alineat.

Or. es

Justificare

Este necesar să fie clarificate anumite aspecte fundamentale înainte de a impune etichetarea 
ingredientelor sau etichetarea nutrițională pentru băuturile alcoolice care nu sunt consumate 
pentru proprietățile lor nutriționale. Regulamentele 479/2008, 1601/91 și 110/2008 prevăd 
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normele specifice de etichetare a vinurilor și a băuturilor spirtoase. Regulamentele respective 
prevăd, de asemenea, posibilitatea definirii normelor de aplicare prin intermediul 
procedurilor de comitologie specifice acestora. Pentru a asigura coerența, această 
posibilitate ar trebui menținută.

Amendamentul 399
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin și 
produse viniviticole astfel cum sunt 
definite la articolul 1 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al 
Consiliului și la articolul 2 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 1601/1991 al 
Consiliului, produse similare obținute din 
fructe, altele decât strugurii, cidru, cidru 
de pere, bere și băuturi spirtoase, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului și alte băuturi 
alcoolice. Comisia întocmește un raport 
până la [cinci ani cel târziu de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament] 
privind aplicarea acestui alineat pentru 
produsele respective, care poate fi însoțit 
de măsuri specifice de stabilire a normelor 
de etichetare a ingredientelor. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă, dacă este 
cazul, în conformitate cu următoarea 
procedură:

(a) în ceea ce privește produsele 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 
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2008 privind organizarea comună a pieței 
vitivinicole, în conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 113 alineatul (1) din 
regulamentul respectiv;

(b) în ceea ce privește produsele 
menționate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1601/91 al 
Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire 
a normelor generale privind definirea, 
descrierea și prezentarea vinurilor 
aromatizate, a băuturilor aromatizate pe 
bază de vin și a cocteilurilor aromatizate 
din produse vitivinicole, în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 13 din 
regulamentul respectiv;

(c) în ceea ce privește produsele 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
110/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind definirea, descrierea, 
prezentarea, etichetarea și protecția 
indicațiilor geografice ale băuturilor 
spirtoase și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1576/89 al Consiliului, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 25 alineatul (1) din respectivul 
regulament;

(d) în ceea ce privește celelalte produse, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Fără a aduce atingere caracterului 
specific identificat prin intermediul 
procedurilor menționate pentru produsele 
specificate la punctele (a), (b) și (c) din 
paragraful (2).

Or. en

Justificare

Prin scutirea aplicată la vin, bere și băutiri spirtoase dar nu și la alte băuturi, nu se asigură 
coerența în acest sector. Această situație ar favoriza anumite produse definite, în timp ce ar 
discrimina împotriva altora, ar denatura concurența și ar induce în eroare consumatorii în ce 
privește componența relativă a diferitelor produse.
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Amendamentul 400
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dacă un produs alimentar conține 
acizi grași trans de origine industrială, 
acest fapt trebuie să figureze întotdeauna 
pe ambalaj. Dacă produsul alimentar nu 
este preambalat, această informație 
trebuie comunicată consumatorului final 
într-un alt mod.

Or. sv

Amendamentul 401
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendamentul

2. Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

2. Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

(a) acizi grași trans; (a) acizi grași trans;
(b) acizi grași mononesaturați; (b) acizi grași mononesaturați (inclusiv 

compușii săi Omega 9);
Litera (c): acizi grași polinesaturați; Litera (c): acizi grași polinesaturați 

(inclusiv compușii săi Omega 3 și Omega 
6);
(ca) colesterol (LDL și/sau HDL);

(d) polioli; (d) polioli;
(e) amidon; (e) amidon;
(f) fibre; (f) fibre;
(g) proteine; (g) proteine;
(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI.

(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI.
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(ha) alte substanțe, conform Anexei XIII, 
partea A

Or. ro

Introducere

Lista de nutrienți trebuie să fie mai exhaustivă, deoarece unele tipuri de grăsimi (e.g., Omega 
3) oferă beneficii de sănătate pe care consumatorii le pot căuta.

Amendamentul 402
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

2. Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

(a) acizi grași trans;
(b) acizi grași mononesaturați; (b) acizi grași mononesaturați;
(c) acizi grași polinesaturați; (c) acizi grași polinesaturați;
(d) polioli; (d) polioli;
(e) amidon; (e) amidon;
(f) fibre;
(g) proteine;
(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI.

(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI.

Or. en

Justificare

Acizii grași trans, fibrele și proteinele se includ în declarația nutrițională obligatorie de pe 
spatele ambalajului și se elimină, prin urmare, din prezenta listă.
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Amendamentul 403
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

(2) Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, în plus, cantitățile unuia sau 
mai multor elemente din următoarele:

(a) acizi grași trans (a) acizi grași trans

(b) acizi grași mononesaturați; (b) acizi grași mononesaturați;
(c) acizi grași polinesaturați; (c) acizi grași polinesaturați; 

(d) polioli; (d) polioli;
(da) colesterol;

(e) amidon; (e) amidon;

(f) fibre;
(g) proteine;
(h) oricare dintre mineralele sau 
vitaminele menționate în partea A punctul 
1 din anexa XI și prezente în aliment în 
cantități semnificative, astfel cum sunt 
definite în partea A punctul 2 din anexa XI;

(h) oricare dintre mineralele sau 
vitaminele menționate în partea A punctul 
1 din anexa XI și prezente în aliment în 
cantități semnificative, astfel cum sunt 
definite în partea A punctul 2 din anexa XI;

(ha) alte substanțe în sensul celor 
menționate în partea A din anexa XIII, 
precum și componenți ai acestor substanțe 
nutritive.

Or. de

Justificare

Amendamentul garantează faptul că și colesterolul poate fi inclus în informațiile nutriționale 
suplimentare de pe etichetă.
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Amendamentul 404
Carl Schlyter, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

2. Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

(a) acizi grași trans;

(b) acizi grași mononesaturați; (b) acizi grași mononesaturați;

(c) acizi grași polinesaturați; (c) acizi grași polinesaturați;

(d) polioli; (d) polioli;

(e) amidon; (e) amidon;

(f) fibre; (f) fibre;

(g) proteine;

(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI.

(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI.

Or. en

Justificare

Conținutul de proteine și de acizi grași trans reprezintă o informație importantă pentru 
consumatori și, prin urmare, ar trebui inclus pe etichetă în mod obligatoriu. Este de 
asemenea important să se facă deosebirea dintre acizii grași trans artificiali și cei naturali, 
deoarece conținutul de acizi grași trans artificiali poate fi influențat de producători.
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Amendamentul 405
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

(2) Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

(a) acizi grași trans;

(b) acizi grași mononesaturați; (b) acizi grași mononesaturați;

(c) acizi grași polinesaturați; (c) acizi grași polinesaturați;

(d) polioli; (d) polioli;

(e) amidon; (e) amidon;

(ea) colesterol;

(f) fibre;

(g) proteine;

(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI.

(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI;

(ha) alte substanțe, astfel cum sunt 
definite în Regulamentul (CE) nr. 
1925/2006.

Or. fr

Justificare

Poate fi util pentru consumator să se indice colesterolul separat de grăsimile care îl conțin. 
Elementele eliminate au fost adăugate la articolul 29 alineatul (1). 
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Amendamentul 406
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

2. Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

(a) acizi grași trans;

(b) acizi grași mononesaturați; (b) acizi grași mononesaturați;

(c) acizi grași polinesaturați; (c) acizi grași polinesaturați;

(d) polioli; (d) polioli;

(e) amidon; (e) amidon;

(f) fibre;

(g) proteine;

(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI.

(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI.

Or. en

Justificare

Acizii grași trans, fibrele și proteinele se includ în declarația nutrițională obligatorie de pe 
spatele ambalajului și se elimină, prin urmare, din prezenta listă.
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Amendamentul 407
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația nutrițională poate să includă, 
de asemenea, cantitățile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele:

(2) Declarația nutrițională poate să includă 
informații suplimentare cu privire la una 
sau mai multe substanțe, respectiv grupe 
de substanțe, dintre următoarele:

(a) acizi grași trans; (a) acizi grași trans;
(b) acizi grași mononesaturați;
(c) acizi grași polinesaturați;
(d) polioli;
(e) amidon;

(b) acizi grași mononesaturați;
(c) acizi grași polinesaturați;
(d) polioli;
(e) amidon;

(f) fibre; (f)   fibre;
(fa)  diverse zaharuri;
(fb)  sare;
(fc)  colesterol;

(g) proteine;
(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI.

(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI;
(ha) alte substanțe, în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1925/2006.

Or. de

Justificare

 Se adaugă colesterolul. Proteinele au fost introduse la articolul 29 alineatul (1) litera (b). 

Lista substanțelor nutritive care pot fi menționate suplimentar de bunăvoie în informațiile 
nutriționale ar trebui să fie în acord cu alte texte legislative comunitare (printre altele, 
Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 privind adaosul de vitamine și minerale). De aceea, 
alineatul (2) trebuie completat în mod adecvat. 
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Amendamentul 408
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) polioli (Nu privește versiunea în limba 

română.)«
Or. de

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 409
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

g) proteine eliminat

Or. en

Amendamentul 410
János Áder

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) proteine; eliminată

Or. hu

Justificare

Conținutul de proteine se numără printre elementele obligatorii solicitate de consumatorii 
care suferă de insuficiență renală.
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Amendamentul 411
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Declararea cantității substanțelor care 
aparțin sau sunt componentele uneia din 
categoriile de nutrienți menționate la 
alineatul (2) este obligatorie în cazul în 
care se face o mențiune nutrițională și/sau 
de sănătate.

3. Declararea cantității substanțelor care 
aparțin sau sunt componentele uneia din 
categoriile de nutrienți menționate la 
alineatul (2) este obligatorie în cazul în 
care se face o mențiune nutrițională și/sau 
de sănătate în legătură cu acestea.

Or. en

Justificare

Clarificarea dispoziției.

Amendamentul 412
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul băuturilor care conțin mai mult 
de 1,2% alcool, declarația nutrițională 
obligatorie indică doar valoarea 
energetică și conținutul de zahăr.
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poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor referitoare la 
declarația nutrițională pentru aceste 
produse. Măsurile respective, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Valoarea energetică și conținutul de zahăr al băuturilor alcoolice ar trebui să fie indicate.

Amendamentul 413
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. de

Justificare

Cel puțin valoarea energetică ar trebui declarată întotdeauna și în cazul băuturilor alcoolice.

Amendamentul 414
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Normele de aplicare pentru indicarea 
valorii energetice și a nutrienților în ceea 
ce privește precizia valorilor declarate, în 
special diferențele dintre valorile declarate 
și cele stabilite în decursul controalelor 
oficiale, se stabilesc în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 49 
alineatul (2).

Normele de aplicare pentru indicarea 
valorii energetice și a nutrienților în ceea 
ce privește precizia valorilor declarate, în 
special diferențele dintre valorile declarate 
și cele stabilite în decursul controalelor 
oficiale, se stabilesc în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Determinarea nivelului permis de diferențe dintre valorile declarate și cele stabilite în 
decursul controalelor oficiale va fi crucială pentru aplicarea regulamentului, iar decizia ar 
trebui luată, prin urmare, în conformitate cu procedura de reglementare cu control.
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Amendamentul 415
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți sau de componenți ai acestora
menționate la alineatul (1) sunt exprimate 
pentru 100 g sau 100 ml.

Or. en

Justificare

Un simbol nutrițional pozitiv comun ar ajuta consumatorii să facă alegeri mai bune din 
punctul de vedere al sănătății atunci când cumpără produse alimentare. Produsele 
alimentare a căror etichetă conține un simbol nutrițional pozitiv ar putea, de exemplu, să 
conțină o cantitate mai mică de grăsimi, zaharuri sau sare și mai multe fibre alimentare decât 
produsele alimentare de același tip care nu afișează acest simbol. Cu ajutorul unui simbol 
pozitiv, consumatorii pot face o alegere mai bună din punctul de vedere al sănătății, doar 
aruncând o privire rapidă în momentul achiziționării.

Amendamentul 416
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml. În 
plus, valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți pot fi exprimate pe porție.

Or. en

Justificare

Furnizarea de informație pe porție este mult mai semnificativă pentru consumatori.  
Furnizarea de informație pentru 100 g sau 100 ml poate fi lipsită de importanță (ținând 
seama de faptul că se consumă porții de mărimi diferite) și poate induce în eroare.  În plus, 
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furnizarea de informații pentru 100 g sau ml îngreunează sarcina consumatorului care 
dorește să-și calculeze consumul real și, prin urmare, să alcătuiască un regim alimentar 
echilibrat și sănătos.

Amendamentul 417
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml. 

În plus, valoarea energetică și cantitatea 
de nutrienți pot fi exprimate pe porție. 
În cazul în care produsul alimentar este 
preambalat ca porție individuală, valoarea 
energetică și cantitatea de nutrienți 
menționate la alineatul (1) se indică de 
asemenea.
În cazul în care se oferă informații pe 
porție, se indică numărul porțiilor din 
ambalaj, mărimea porției trebuie să fie 
realistă, iar informația este prezentată sau 
explicată pe înțelesul consumatorului de 
rând. 

Or. en
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Justificare

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks.

 The definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. In 
addition, portion sizes should be based on realistic average consumption in order to rule out 
misleading indications. For example, the portion size of 25 g often indicated on packaging 
has proved to be an unrealistic point of reference.

Amendamentul 418
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Menționarea pe porție ar trebui să aibă loc întotdeauna în mod suplimentar menționării 
pentru 100 g, pentru a nu afecta posibilitatea de a compara produsele.
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Amendamentul 419
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Valoarea energetică și cantitatea de nutrienți dintr-un produs se exprimă întotdeauna pentru 
100g sau 100ml pentru a preveni inducerea în eroare a consumatorului și a facilita 
comparațiile între produse. În plus, se furnizează și informații pe porție pe spatele 
ambalajului.

Amendamentul 420
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau, sub 
rezerva dispozițiilor articolului 32 
alineatele (2) și (3), pe porție. 
În plus, valoarea energetică și cantitatea 
de nutrienți pot fi exprimate pe porție.
În cazul în care produsul alimentar este 
preambalat ca porție individuală, valoarea 
energetică și cantitatea de nutrienți 
menționate la alineatul (1) se indică de 
asemenea.
În cazul în care se oferă informații pe 
porție, se indică numărul porțiilor din 
ambalaj, mărimea porției trebuie să fie 
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realistă, iar informația este prezentată sau 
explicată pe înțelesul consumatorului de 
rând.
Comisia elaborează, în colaborare cu 
întreprinderile din sectorul alimentar și 
autoritățile competente din statele 
membre, orientări pentru specificarea 
unor mărimi realiste ale porțiilor. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in 
the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context. The 
definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 
example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 
eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 
corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 
average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 
size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference. 

Amendamentul 421
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

În plus, valoarea energetică și cantitatea 
de nutrienți pot fi, de asemenea, indicate 
pe ambalaj. Aceasta se aplică atât 
produselor alimentare ambalate ca porții 
individuale, cât și celor prezentate în 
ambalaje care conțin mai multe porții de 
produs.

Or. en

Justificare

Prin alegerea etichetării „pe ambalaje care conțin mai multe porții de produs”, dificila 
problemă pe care o constituia definirea unei porții realistice pentru toate persoanele și 
culturile gastronomice din Europa va fi abordată într-o mod constructiv. Riscul pe care îl 
reprezenta etichetarea care putea induce în eroare datorită diferențelor dintre porțiile 
normale va fi redus la minimum.  Etichetarea „pe ambalaje care conțin mai multe porții de 
produs” oferă un stimulent sectorului industriei alimentare de a reduce mărimea ambalajelor 
care conțin mai multe porții, în perioadele în care rata obezității este în creștere.

Amendamentul 422
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pe lângă exprimarea pentru 100 g sau 100 ml, informațiile ar trebui prezentate întotdeauna 
și pe porție.
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Amendamentul 423
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml și pe 
porție, în cazul în care produsul alimentar 
este preambalat ca porție individuală.

Or. en

Justificare

Dacă porțiile sunt ambalate în mod clar (de exemplu, în cazul iaurturilor, dulciurilor etc.), 
declarația privind valoarea energetică și conținutul de nutrienți trebuie să facă referire și la 
dimensiunea porției, deoarece aceasta este mai ușor de înțeles de către consumatori. Legat de 
amendamentul la articolul 32.

Amendamentul 424
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml.

Or. fr

Justificare

Asigurarea consecvenței cu noul alineat (2a) referitor la exprimarea pe porție.
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Amendamentul 425
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml.

Or. sv

Amendamentul 426
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În afară de declarația nutrițională 
pentru 100 g sau 100 ml, informațiile pot 
fi exprimate pe porție, conform 
cuantificării declarate pe etichetă, cu 
condiția să fie precizat numărul de porții 
din ambalaj,  iar porțiile să fie strict 
identice.
Declarația nutrițională obligatorie din 
câmpul vizual principal referitoare la 
elementele menționate la articolul 29 
alineatul (1) literele (a) și (b) poate fi 
exprimată numai pe porție în cazul în 
care produsul alimentar este preambalat 
în porții individuale, iar porțiile sunt strict 
identice sau este vorba de unități 
individualizate și egale. 

Comisia stabilește eventuala exprimare numai 
pe porție, în câmpul vizual principal, a 
elementelor menționate la articolul 29 
alineatul (1) literele (a) și (b) pentru 
produsele alimentare care nu sunt menționate 
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la alineatul (2). Măsurile respective, destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3) până 
la expirarea perioadei de tranziție.

Or. fr

Justificare

Pentru majoritatea produselor, menționarea valorii energetice per porție este mult mai utilă 
pentru consumator decât o valoare per 100 g, relativ abstractă. Definiția dimensiunii 
porțiilor de referință trebuie totuși armonizată pentru a permite o comparație simplă între 
diferite mărci pentru același tip de produs. 

Amendamentul 427
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Elemente ale declarației nutriționale 
obligatorii pot fi exprimate ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea B din anexa XI pe porție. 
Eventualele mențiuni privind vitaminele și 
mineralele sunt exprimate, de asemenea, ca 
procent din aporturile alimentare de 
referință stabilite în partea A punctul 1 din 
anexa XI.

Or. en

Justificare

Dat fiind că multe alimente nu sunt consumate în cantități de 100 g/ml, este important ca 
procentul din aportul alimentar de referință să fie exprimat pe porție. Aceasta va permite 
consumatorilor să facă o alegere informată din punct de vedere dietetic adaptată nevoilor 
proprii, și să evalueze poziția produsului în dieta lor zilnică.
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Amendamentul 428
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. O indicare suplimentară obligatorie a 
valorilor nutriționale este exprimată sub 
formă de tabel, prezentându-le ca procent 
din aporturile alimentare de referință 
stabilite în partea B din anexa XI pentru 
100 g, 100 ml și, în conformitate cu 
alineatul (2) al prezentului articol, pe 
porție. Eventualele mențiuni pe etichetă 
privind vitaminele și mineralele sunt, în 
orice caz, exprimate ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea A punctul 1 din anexa XI.

Or. en

Justificare

Pentru a se ajunge la o standardizare și pentru a evita posibila inducere în eroare a 
consumatorului, care ar putea fi, altfel, posibilă, este utilă stabilirea unor norme privind 
mențiunile suplimentare pe etichetă.

Amendamentul 429
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Deoarece multe produse alimentare nu sunt consumate în cantități de 100g/ml, este important 
ca procentul aporturilor alimentare de referință să fie exprimat pe porție. Acest lucru va 
permite consumatorilor să aleagă alimentele în cunoștință de cauză pe baza nevoilor lor 
individuale și să evalueze locul produsului în alimentația cotidiană.

Amendamentul 430
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Eventualele mențiuni privind vitaminele 
și mineralele sunt exprimate, de asemenea, 
ca procent din aporturile alimentare de 
referință stabilite în partea A punctul 1 din 
anexa XI .

Or. en

Amendamentul 431
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Nivelurile nutrienților din declarația 
nutrițională de pe fața ambalajului 
menționată la articolul 29 alineatul (1) 
litera (a) sunt indicate printr-un sistem de 
codificare în diferite culori.
Culorile verde, galben și roșu indică dacă 
alimentul conține un nivel scăzut, mediu 
sau ridicat de nutrienți de acest tip. Aceste 
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referință stabilite în partea A punctul 1 din 
anexa XI .

informații se comunică pentru 100 g sau 
pentru 100 ml. Cantitățile de referință 
pentru nivelurile ridicat, mediu sau scăzut 
ale acestor nutrienți sunt definite în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3), pe baza unui 
aviz al Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară.
Eventualele mențiuni privind vitaminele și 
mineralele sunt exprimate, de asemenea, ca 
procent din aporturile alimentare de 
referință stabilite în partea A punctul 1 din 
anexa XI .

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 432
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. O eventuală indicare suplimentară 
voluntară a valorilor nutriționale este 
exprimată sub formă de tabel,
prezentându-le ca procent din aporturile 
alimentare de referință stabilite în partea B 
din anexa XI pentru 100 g, 100 ml și, în 
conformitate cu alineatul (2) al 
prezentului articol, pe porție. Eventualele 
mențiuni pe etichetă privind vitaminele și 
mineralele sunt, în orice caz, exprimate ca 
procent din aporturile alimentare de 
referință stabilite în partea A punctul 1 din 
anexa XI.
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 433
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. În cazul în care o declarație nutrițională
conține un procentaj al aporturilor
alimentare de referință, se utilizează 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în anexa XI, iar procentajele calculate pot 
fi prezentate doar în declarația 
nutrițională de pe spatele ambalajului.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura că pot fi folosite doar valorile de referință stabilite de EFSA.

Amendamentul 434
Carl Schlyter, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Declarația nutrițională obligatorie este
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea B din anexa XI pentru 100 g, 100 

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

ml și pe porție, în cazul în care produsul
alimentar este preambalat ca porție 
individuală. Eventualele mențiuni privind 
vitaminele și mineralele sunt exprimate, de 
asemenea, ca procent din aporturile 
alimentare de referință stabilite în partea A 
punctul 1 din anexa XI .

Or. en

Justificare

Procentul din aporturile alimentare de referință reprezintă o informație valoroasă pentru 
majoritatea consumatorilor și, prin urmare, ar trebui furnizat. Dacă alimentul respectiv este 
ambalat ca porție individuală, informațiile nutriționale pe porție ar trebui să fie și ele 
prevăzute.

Amendamentul 435
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Declarația nutrițională obligatorie este 
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea B din anexa XI pentru 100 g, 100 
ml sau pe porție.

3. Elemente din declarația nutrițională 
obligatorie pot fi exprimate, după caz, ca 
procent din aporturile alimentare de 
referință stabilite în partea B din anexa XI 
pentru 100 g, 100 ml sau pe porție

Or. en

Justificare

The amandment is motivated by the committement to a voluntary nutrition-labeling scheme 
based on GDAs which is rapidly being rolled-out in the EU by large and small companies 
alike.  GDAs provide non-judgmental, factual information on the energy and nutrients present 
in a portion of the food and empower consumers to make informed dietary choices based on 
their own needs.  PK CR supports the reference values for GDAs as set out in annex XIB.  
GDAs per 100g/ml would be confusing and potentially misleading for the consumer,
particularly for foods consumed in amounts of less than 100g/ml.  Consumers will always 
have complete comparability given that the mandatory nutrition declaration will provide the 
nutrition information per 100g/ml. Given that many foods are not consumed in amounts of 
100g/ml it is important that the percentage of the reference intakes are expressed per portion 
of the product. This will allow consumers to make informed dietary choices based on their 
individual needs and to evaluate a product’s place in the daily diet.
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Amendamentul 436
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Declarația nutrițională obligatorie este 
exprimată, în ceea ce privește valoarea 
energetică, lipide, acizi grași saturați, 
zaharuri și sare, în mod suplimentar ca 
procent din aporturile alimentare de 
referință stabilite în partea B din anexa XI 
pentru 100 g sau 100 ml sau, sub rezerva 
dispozițiilor de la articolul 31 alineatul 
(2), pe porție. Eventualele mențiuni privind 
vitaminele și mineralele sunt exprimate, de 
asemenea, ca procent din aporturile 
alimentare de referință stabilite în partea A 
punctul 1 din anexa XI .

Or. de

Justificare

Acest amendament este conex amendamentului 135 al raportoarei, în care este solicitată 
specificarea uniformă pe porție. O etichetare exclusivă ce conține specificări absolute pentru 
100 g / 100 ml ar trebui completată cu o specificare procentuală, pentru a stabili relația 
dintre consumul unui produs și necesarul zilnic; astfel, consumatorilor le sunt oferite 
informații suplimentare, mulți dintre aceștia neputând aprecia, în cazul specificărilor 
absolute, dacă este vorba despre o valoare ridicată sau scăzută. 

Amendamentul 437
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declarația nutrițională obligatorie este 
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 

eliminat
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în partea B din anexa XI pentru 100 g, 
100 ml sau pe porție. Eventualele 
mențiuni privind vitaminele și mineralele 
sunt exprimate, de asemenea, ca procent 
din aporturile alimentare de referință 
stabilite în partea A punctul 1 din anexa 
XI .

Or. it

Justificare

Sistemul bazat pe procentajul din aporturile zilnice de referință nu este pe deplin clar și poate 
induce consumatorii în eroare. 

Amendamentul 438
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. sv

Amendamentul 439
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

cum este definită la articolul 29 alineatul 
(1) din prezentul regulament, figurează pe 
partea vizibilă a ambalajului și:

(a) figurează în câmpul vizual principal;

(b) include o combinație de text privind 
nivelurile ridicat, mediu sau scăzut;

(c) include un sistem de semnalizare în 
culorile semaforului rutier – roșu, galben, 
verde; precum și

(d) este exprimată ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea B din anexa XI pe porție.

Numărul de porții dintr-un ambalaj este 
unul realist și expus în mod vizibil, în 
câmpul vizual principal.

Cantitățile de referință pentru nivelurile 
ridicat, mediu sau scăzut ale acestor 
nutrienți sunt definite în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3), pe 
baza unui aviz al Autorității Europene 
pentru Siguranța Alimentară. Aceste 
informații se comunică pentru 100 g sau 
pentru 100 ml pentru o combinație de text 
privind nivelurile ridicat, mediu sau 
scăzut și semnalizată în culorile 
semaforului rutier, respectiv verde (pentru 
scăzut), galben (pentru mediu) și roșu 
(pentru ridicat). 

Eventualele mențiuni privind vitaminele 
și mineralele sunt exprimate, de 
asemenea, ca procent din aporturile 
alimentare de referință stabilite în partea 
A punctul 1 din anexa XI.

3a. Declarația nutrițională obligatorie, 
așa cum este definită la articolul 29 
alineatele (1) și (2), este expusă pe partea 
posterioară a ambalajului și este 
exprimată pentru 100 g sau 100 ml și, sub 
rezerva dispozițiilor de la articolul 32 



PE431.137v01-00 76/122 AM\800408RO.doc

RO

alineatele (2) și (3), pe porție.

Or. en

Justificare

The available evidence, including evidence from competent authorities across Europe, clearly 
demonstrates that a combined traffic light labelling system significantly outperforms other 
front of pack labelling schemes in helping consumers assess what is in their food.  This 
amendment adds the use of a combined percentage of reference intakes, in addition to the 
interpretive red with the word “high”, amber with the word “Medium” and green colours 
with the word “Low” to the mandatory nutrition declaration. The back of the pack of a 
product should also include a full and comprehensive nutrition declaration.

Amendamentul 440
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În termen de 6 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament și 
ținând seama de recomandările 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară și de cercetări independente, 
Comisia stabilește valorile consumului de 
referință de energie și nutrienți selectați 
alții decât vitamine și minerale, care 
trebuie adăugate în anexa XI partea B. 
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Valorile prevăzute în prezent în anexa XI diferă de alte recomandări, cum ar fi cele ale Food 
Standards Agency din Regatul Unit sau ale OMS. Cel mai recent aviz al EFSA cu privire la 
valorile dietetice de referință (5 august 2009) prevede că nu se pot da recomandări pentru 
glucide, din cauza insuficienței datelor. Prin urmare este rezonabil ca descoperirile științifice 
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să fie în continuare dezbătute, înainte de stabilirea unor valori de referință care nu sunt 
general acceptate. 

Amendamentul 441
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Declarația privind poliolii și/sau 
amidonul, declarația privind tipul de acizi 
grași, alta decât declarația obligatorie 
privind acizii grași saturați menționată la 
articolul 29 alineatul (1) litera (b), sunt 
prezentate în conformitate cu partea B din 
anexa XIII.

4. Declarația privind poliolii și/sau 
amidonul, declarația privind tipul de acizi 
grași, alta decât declarația obligatorie 
privind acizii grași saturați și acizii grași 
trans menționată la articolul 29 alineatul 
(1), sunt prezentate în conformitate cu 
partea B din anexa XIII.

Or. en

Justificare

Acizii grași trans se includ în declarația nutrițională obligatorie, pe lângă acizii grași 
saturați, și se elimină, prin urmare, de pe lista datelor voluntare.

Amendamentul 442
Carl Schlyter, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Declarația privind poliolii și/sau 
amidonul, declarația privind tipul de acizi 
grași, alta decât declarația obligatorie 
privind acizii grași saturați menționată la 
articolul 29 alineatul (1) litera (b), sunt 
prezentate în conformitate cu partea B din 
anexa XIII.

4. Declarația privind poliolii și/sau 
amidonul, declarația privind tipul de acizi 
grași, alta decât declarația obligatorie 
privind acizii grași saturați și acizii grași 
trans menționată la articolul 29 alineatul 
(1) litera (b), sunt prezentate în 
conformitate cu partea B din anexa XIII.

Or. en
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Justificare

Face referire la amendamentul la articolul 29 alineatul (1).

Amendamentul 443
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32
Exprimarea pe porție

(1) În afară de declarația nutrițională 
pentru 100 g sau 100 ml menționată la 
articolul 31 alineatul (2), informațiile pot 
fi exprimate pentru fiecare porție, 
corespunzătoare cantității de pe etichetă, 
cu condiția să fie precizat numărul de 
porții din ambalaj.
(2) Declarația nutrițională poate fi 
exprimată numai raportat la porție în 
cazul în care produsul alimentar este 
preambalat ca porție individuală.
(3) Comisia stabilește modul de exprimare 
numai raportat la porție pentru produsele 
alimentare prezentate în ambalaje care 
conțin mai multe porții de produs, dar 
care nu au fost ambalate ca porții 
individuale. Măsurile respective, destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Or. sv



AM\800408RO.doc 79/122 PE431.137v01-00

RO

Amendamentul 444
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În afară de declarația nutrițională 
pentru 100 g sau 100 ml menționată la 
articolul 31 alineatul (2), informațiile pot fi 
exprimate pentru fiecare porție, 
corespunzătoare cantității de pe etichetă, 
cu condiția să fie precizat numărul de 
porții din ambalaj.

(1) Dacă produsul alimentar este 
preambalat în porții, inclusiv în porții 
individuale, în afară de declarația 
nutrițională pentru 100 g sau 100 ml 
menționată la articolul 31 alineatul (2), 
informațiile pot fi exprimate pe porție, 
corespunzătoare cantității de pe etichetă, cu 
condiția să fie precizat numărul de porții 
din ambalaj; în acest caz, trebuie să fie 
precizat numărul de porții din ambalaj. 

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

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

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

(3) Comisia elaborează, împreună cu 
întreprinderile din sectorul alimentar și 
autoritățile competente ale statelor 
membre, orientări privind specificarea unor 
mărimi realiste ale porțiilor. Aceste 
măsuri, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3).

Or. it

Justificare

Această formulare crește claritatea textului și delimitează mai bine domeniile acoperite de 
comitologie.
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Amendamentul 445
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În afară de declarația nutrițională pentru 
100 g sau 100 ml menționată la articolul 31 
alineatul (2), informațiile pot fi exprimate 
pentru fiecare porție, corespunzătoare 
cantității de pe etichetă, cu condiția să fie 
precizat numărul de porții din ambalaj.

1. În afară de declarația nutrițională pentru 
100 g sau 100 ml menționată la articolul 31 
alineatul (2), informațiile sunt exprimate 
pentru fiecare porție, pe partea posterioară 
a ambalajului, cu indicarea numărului de 
porții din ambalaj.

Or. en

Justificare

Informațiile se furnizează întotdeauna pentru 100 g sau 100 ml pentru a preveni inducerea în 
eroare a consumatorilor. Aceasta permite, de asemenea, comparații mai clare și mai ușoare 
între produse. Informațiile suplimentare pe porții se indică pe ambalaj, deoarece ar putea 
ajuta anumiți consumatori să evalueze cantitățile de alimente consumate.

Amendamentul 446
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În afară de declarația nutrițională 
pentru 100 g sau 100 ml menționată la 
articolul 31 alineatul (2), informațiile pot 
fi exprimate pentru fiecare porție, 
corespunzătoare cantității de pe etichetă, 
cu condiția să fie precizat numărul de 
porții din ambalaj.

eliminat

Or. en

Justificare

Articol eliminat, întrucât porțiile sunt înlocuite cu numărul porțiilor pe ambalaj, a se vedea 
amendamentul 1.
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Amendamentul 447
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Articol eliminat, întrucât porțiile sunt înlocuite cu numărul porțiilor pe ambalaj, a se vedea 
amendamentul 1.

Amendamentul 448
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 și 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În afară de declarația nutrițională 
pentru 100 g sau 100 ml menționată la 
articolul 31 alineatul (2), informațiile pot fi
exprimate pentru fiecare porție, 
corespunzătoare cantității de pe etichetă, cu 
condiția să fie precizat numărul de porții 
din ambalaj.

(1) În afară de declarația nutrițională 
pentru 100 g sau 100 ml menționată la 
articolul 31 alineatul (2), informațiile
trebuie exprimate pentru fiecare porție, 
corespunzătoare cantității de pe etichetă, cu 
condiția să fie precizat numărul de porții 
din ambalaj.

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

(2) În cazul produselor alimentare care 
nu sunt preambalate ca porții individuale, 
specificarea pe porție trebuie exprimată 
„pe bucată/unitate” sau trebuie să existe o 
mențiune pe înțelesul consumatorilor, 
cum ar fi „pe lingură”, „pe linguriță” sau 
„pe ceașcă”.

Or. de
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Justificare

Pe lângă specificarea pentru 100 g sau 100 ml, trebuie exprimată întotdeauna, pe înțelesul 
consumatorilor, și specificarea pe porție.

Amendamentul 449
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Declarația nutrițională poate fi 
exprimată numai raportat la porție în 
cazul în care produsul alimentar este 
prezentat în pachete conținând mai multe 
porții împachetate individual și îndeosebi 
atunci când greutatea netă este sub 
100 g/100 ml.

Or. en

Justificare

Aspectul vizual și estetic al ambalajelor de cadouri care conțin produse de tipul bomboanelor 
de ciocolată sau pralinelor destinate unor ocazii festive precum Ziua Mamei ar fi distrus dacă 
informațiile nutriționale obligatorii ar trebui să fie prezentate pe partea frontală a 
ambalajului.

Amendamentul 450
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia stabilește modul de exprimare 
numai raportat la porție pentru produsele 
alimentare prezentate în ambalaje care 
conțin mai multe porții de produs, dar 
care nu au fost ambalate ca porții 
individuale. Măsurile respective, destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 

3. În cazul în care un produs alimentar 
consistă din mai mult de un pachet mai 
mic prezentat într-un recipient mai mare, 
valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți se determină în funcție de 
dimensiunea pachetului pe care se 
dispune informația, chiar dacă vor exista 
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prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

diferențe între informația dispusă pe 
ambalajul exterior și pe cel din interior. 

Or. en

Justificare

În cazul în care ambalajul exterior a fost deschis și poate deteriorat, consumatorii vor 
dispune încă de declarația nutrițională pentru porțiile preambalate. Numărul porțiilor va fi 
dispus în mod vizibil , pentru a nu permite consumatorilor să se înșele.

Amendamentul 451
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În afară de formele de exprimare 
menționate la articolul 31 alineatele (2) și 
(3), declarația nutrițională poate fi 
exprimată în alte moduri, cu condiția să fie 
respectate următoarele cerințe esențiale:

1. În afară de formele de exprimare 
menționate la articolul 31 alineatele (2) și 
(3), declarația nutrițională și forme 
suplimentare de informații nutriționale 
pot fi exprimate în alte moduri, cu condiția 
să fie respectate următoarele cerințe 
esențiale:

(a) forma de exprimare are drept scop să 
faciliteze înțelegerea de către consumator a 
contribuției sau a importanței produsului 
alimentar pentru valoarea energetică și 
conținutul de nutrienți al unui regim 
alimentar; precum și

(a) forma de exprimare are drept scop să 
faciliteze înțelegerea de către consumator a 
contribuției sau a importanței produsului 
alimentar pentru valoarea energetică și 
conținutul de nutrienți al unui regim 
alimentar; precum și

(b) se bazează pe aporturile armonizate de 
referință sau, în absența acestora, pe 
sfaturile științifice general acceptate 
privind valoarea energetică și aporturile de 
nutrienți; precum și

(b) se bazează pe aporturile armonizate de 
referință sau, în absența acestora, pe 
sfaturile științifice general acceptate 
privind valoarea energetică și aporturile de 
nutrienți; precum și 

(c) se bazează pe elemente care dovedesc 
cunoașterea și utilizarea de către 
consumatorul de rând a prezentării 
informațiilor.

(c) se bazează pe elemente care dovedesc 
cunoașterea și utilizarea de către 
consumatorul de rând a prezentării 
informațiilor.

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

prevăzută la articolul 49 din TFUE, 
stabilește condițiile de utilizare a acestor 
moduri suplimentare de exprimare.
Criteriile se bazează pe cunoștințe 
științifice privind alimentația și nutriția și 
relația acestora cu sănătatea. Atunci când 
se stabilesc criteriile, Comisia solicită 
Autorității să asigure, în termen de 12 
luni, consultanță științifică relevantă.

Or. en

Justificare

Ar trebui permise și forme suplimentare de exprimare a informației nutriționale. Cu toate 
acestea, condițiile de utilizare a acestor moduri de exprimare ar trebui stabilite la nivel 
comunitar.

Amendamentul 452
Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În afară de formele de exprimare 
menționate la articolul 31 alineatele (2) și 
(3), declarația nutrițională poate fi 
exprimată în alte moduri, cu condiția să fie 
respectate următoarele cerințe esențiale:

1. În afară de formele de exprimare 
menționate la articolul 29 alineatul (1), la 
articolul 29 alineatul (2) și la articolul 31 
alineatele (2) și (3), declarația nutrițională 
poate fi exprimată în alte moduri, cu 
condiția să fie respectate următoarele 
cerințe esențiale:

(a) forma de exprimare are drept scop să 
faciliteze înțelegerea de către consumator 
a contribuției sau a importanței 
produsului alimentar pentru valoarea 
energetică și conținutul de nutrienți al 
unui regim alimentar; precum și

(a) forma de exprimare suplimentară este 
conformă cu cele mai bune practici (așa 
cum sunt definite prin regulament);

(b) se bazează pe aporturile armonizate de 
referință sau, în absența acestora, pe 
sfaturile științifice general acceptate 
privind valoarea energetică și aporturile 
de nutrienți; precum și

(b) forma de exprimare are drept scop să 
faciliteze înțelegerea de către consumator 
a contribuției sau a importanței 
produsului alimentar pentru valoarea 
energetică și conținutul de nutrienți al 
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unui regim alimentar;

(c) se bazează pe elemente care dovedesc 
cunoașterea și utilizarea de către 
consumatorul de rând a prezentării 
informațiilor.

(c)  se bazează pe aporturile armonizate 
de referință sau, în absența acestora, pe 
opiniile științifice general acceptate 
privind valoarea energetică și aporturile 
de nutrienți; precum și

(ca) este susținută de cercetări 
independente privind comportamentul 
consumatorilor care demonstrează că 
consumatorul obișnuit înțelege forma de 
exprimare.

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

2. Astfel de forme suplimentare de 
exprimare menționate la alineatul (1) sunt 
identificate  și notificate Comisiei.  
Comisia face cunoscute respectivele 
detalii publicului, inclusiv printr-o pagină 
web creată în acest scop.

Or. en

Justificare

Această măsură asigură că orice forme de exprimare sunt permise numai dacă sunt 
recunoscute de cercetări independente privind comportamentul consumatorilor.

Amendamentul 453
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În afară de formele de exprimare 
menționate la articolul 31 alineatele (2) și 
(3), declarația nutrițională poate fi 
exprimată în alte moduri, cu condiția să 
fie respectate următoarele cerințe 
esențiale:
(a) forma de exprimare are drept scop să 
faciliteze înțelegerea de către consumator 
a contribuției sau a importanței 
produsului alimentar pentru valoarea 

eliminat
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energetică și conținutul de nutrienți al 
unui regim alimentar; și
(b) se bazează pe aporturile armonizate de 
referință sau, în absența acestora, pe 
sfaturile științifice general acceptate 
privind valoarea energetică și aporturile 
de nutrienți; și
(c) se bazează pe elemente care dovedesc 
cunoașterea și utilizarea de către 
consumatorul de rând a prezentării 
informațiilor.
(2) Astfel de forme suplimentare de 
exprimare menționate la alineatul (1) sunt 
identificate în cadrul sistemelor naționale 
menționate la articolul 44.

Or. fr

Justificare

Articolele 31 și 34 prevăd deja măsurile necesare și, în plus, ar trebui evitate dispozițiile 
naționale. 

Amendamentul 454
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În afară de formele de exprimare 
menționate la articolul 31 alineatele (2) și 
(3), declarația nutrițională poate fi 
exprimată în alte moduri, cu condiția să fie 
respectate următoarele cerințe esențiale:

(1) În afară de formele de exprimare 
menționate la articolul 31 alineatele (2) și 
(3), declarația nutrițională poate fi 
exprimată grafic, cu condiția să fie 
respectate următoarele cerințe esențiale:

(a) forma de exprimare are drept scop să 
faciliteze înțelegerea de către consumator a 
contribuției sau a importanței produsului 
alimentar pentru valoarea energetică și 
conținutul de nutrienți al unui regim 
alimentar; precum și

(a) forma de exprimare are drept scop să 
faciliteze înțelegerea de către consumator a 
contribuției sau a importanței produsului 
alimentar pentru valoarea energetică și 
conținutul de nutrienți al unui regim 
alimentar; precum și

(b) se bazează pe aporturile armonizate de 
referință sau, în absența acestora, pe 
sfaturile științifice general acceptate 

(b) se bazează pe aporturile de referință 
stabilite în partea B din anexa XI pentru 
100 g sau 100 ml. În cazul în care un 
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privind valoarea energetică și aporturile de 
nutrienți; precum și

produs este preambalat ca porție 
individuală sau livrat în cantități mai mici 
de 100 g/ml, specificarea pe porție 
raportată la cantitatea livrată este 
suficientă. În absența aporturilor 
armonizate, declarația nutrițională se 
bazează pe sfaturile științifice general 
acceptate privind valoarea energetică și 
aporturile de nutrienți; precum și

(c) se bazează pe elemente care dovedesc 
cunoașterea și utilizarea de către 
consumatorul de rând a prezentării 
informațiilor.

(c) se bazează pe elemente care dovedesc 
cunoașterea și utilizarea de către 
consumatorul de rând a prezentării 
informațiilor.

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

(2) În anexa XIII partea D este prevăzut 
un exemplu de reprezentare grafică.

Or. de

Justificare

O reprezentare grafică poate contribui în mod considerabil la o mai bună înțelegere a 
informațiilor nutriționale de către consumatori.

Amendamentul 455
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Astfel de forme suplimentare de 
exprimare menționate la alineatul (1) se 
stabilesc de către Comisie, pe baza 
cercetărilor științifice în domeniul 
alimentației și al efectelor acesteia asupra 
sănătății. Respectivele măsuri, care au 
scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 49 alineatul (3). 
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Or. de

Justificare

Formele suplimentare de exprimare a informațiilor nutriționale ar trebui să fie permise, însă 
cu condiția de a respecta norme în vigoare la nivel european.

Amendamentul 456
Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatele 2-6

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Declarația nutrițională referitoare la 
nutrienții menționați la articolul 29 
alineatul (2) figurează în același loc și, 
după caz, în ordinea de prezentare 
prevăzută în partea C din anexa XIII.

2. Declarația nutrițională referitoare la 
nutrienții menționați la articolul 29 
alineatul (2) figurează în același loc și, 
după caz, în ordinea de prezentare 
prevăzută în partea C din anexa XIII.

În cazul în care declarația nutrițională nu 
apare în câmpul vizual principal, aceasta 
se prezintă sub formă de tabel, cu 
numerele aliniate, dacă spațiul o permite. 
În cazul în care spațiul nu permite, 
declarația se prezintă în formă liniară.
3. În cazul în care declarația nutrițională 
obligatorie figurează împreună cu 
declarația referitoare la nutrienții 
menționați la articolul 29 alineatul (2), 
ordinea de prezentare a valorii energetice și 
a nutrienților este, după caz, cea prevăzută 
în partea C din anexa XIII.

3. În cazul în care declarația nutrițională 
obligatorie figurează împreună cu 
declarația referitoare la nutrienții 
menționați la articolul 29 alineatul (2), 
ordinea de prezentare a valorii energetice și 
a nutrienților este, după caz, cea prevăzută 
în partea C din anexa XIII.

4. În cazurile în care valoarea energetică 
sau cantitatea de nutrienți ale unui produs 
este neglijabilă, declarația nutrițională 
referitoare la elementele respective poate fi 
înlocuită cu mențiunea „Conține cantități 
nesemnificative de ….” amplasată în 
imediata apropiere a declarației 
nutriționale, dacă aceasta există.

4. În cazurile în care valoarea energetică 
sau cantitatea de nutrienți ale unui produs 
este neglijabilă, declarația nutrițională 
referitoare la elementele respective poate fi 
înlocuită cu mențiunea „Conține cantități 
nesemnificative de ….” amplasată în 
imediata apropiere a declarației 
nutriționale, dacă aceasta există.

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

5. Reprezentările grafice, simbolurile sau 
orice alte forme de prezentare a declarației 
nutriționale pot fi utilizate cu condiția să 
fie respectate următoarele cerințe esențiale:
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(a) astfel de forme de prezentare nu induc 
consumatorul în eroare; precum și

(a) forma de exprimare alternativă este 
conformă cu cele mai bune practici (așa 
cum sunt definite prin regulament); 
precum și

(b) există elemente care dovedesc 
cunoașterea de către consumatorul de 
rând a unor astfel de forme de prezentare. 
6.

(b) astfel de forme de prezentare nu induc 
consumatorul în eroare; precum și

(ba) există cercetări independente privind 
comportamentul consumatorilor care 
demonstrează că forma alternativă de 
prezentare este mai bine înțeleasă de 
consumatorul obișnuit în statul membru 
în care forma de prezentarea urmează a fi 
utilizată.

6. Comisia poate stabili norme referitoare 
la alte aspecte ale prezentării declarației 
nutriționale decât cele menționate la 
alineatul (5). Respectivele măsuri, care au 
scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 49 
alineatul (3).

6. Comisia poate stabili norme referitoare 
la alte aspecte ale prezentării declarației 
nutriționale decât cele menționate la 
alineatul (6). Respectivele măsuri, care au 
scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 49 
alineatul (3).
6a. Astfel de forme alternative de 
prezentare menționate la alineatul (5) 
sunt identificate  și notificate Comisiei. 
Comisia poate face cunoscute respectivele 
detalii publicului, inclusiv printr-o pagină 
web creată în acest scop.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament permite și adoptarea unor forme alternative de prezentare, în cazul în 
care acestea nu induc consumatorul în eroare și în cazul în care există dovezi clare că 
această formă de prezentare este mai bine înțeleasă de consumator. Acesta asigură, totodată, 
că orice prezentare suplimentară este făcută cunoscută Comisiei și publicului.
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Amendamentul 457
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2) și (2a), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar și în 
următoarea ordine: cantitatea de lipide, 
acizi grași saturați, glucide, cu referire în 
mod special la zaharuri și sare.
(1a) Mențiunile prevăzute la alineatul (1) 
ar trebui să fie prezentate într-un cadru
situat jos în dreapta pe fața ambalajului, 
cu caractere de 1,5 mm și într-o formă 
grafică care să reprezinte valorile 
nutriționale ca procent din aporturile 
alimentare de referință stabilite în anexa 
XI partea B, exprimate în kcal pentru 
100g/ml sau, după caz, pe porție.
Această reprezentare grafică nu ar trebui 
să se aplice în cazul produselor 
alimentare a căror față cea mai mare a 
ambalajului sau a recipientului nu 
depășește 80 cm².

(2) Declarația nutrițională referitoare la
nutrienții menționați la articolul 29 
alineatul (2) figurează în același loc și, 
după caz, în ordinea de prezentare 
prevăzută în partea C din anexa XIII.

(2) Declarația nutrițională obligatorie și 
declarația nutrițională referitoare la
elementele menționate la articolul 29 
alineatul (2) figurează integral în același 
loc și, după caz, în ceea ce privește 
elementele menționate la articolul 29 
alineatul (2), în ordinea de prezentare 
prevăzută în partea C din anexa XIII.

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

Această declarație nutrițională se prezintă 
sub formă de tabel, cu numerele aliniate, 
dacă spațiul o permite. În cazul în care 
spațiul nu permite, declarația se prezintă în 
formă liniară.

(3) În cazul în care declarația nutrițională 
obligatorie figurează împreună cu 
declarația referitoare la nutrienții 
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menționați la articolul 29 alineatul (2), 
ordinea de prezentare a valorii energetice 
și a nutrienților este, după caz, cea 
prevăzută în partea C din anexa XIII.
(4) În cazurile în care valoarea energetică 
sau cantitatea de nutrienți ale unui produs 
este neglijabilă, declarația nutrițională 
referitoare la elementele respective poate fi 
înlocuită cu mențiunea „Conține cantități 
nesemnificative de ….” amplasată în 
imediata apropiere a declarației 
nutriționale, dacă aceasta există.

(4) În cazurile în care valoarea energetică 
sau cantitatea de nutrienți a unui produs 
este neglijabilă, declarația nutrițională 
referitoare la elementele respective poate fi 
înlocuită cu mențiunea „Conține cantități 
nesemnificative de ….” amplasată în 
imediata apropiere a declarației 
nutriționale, dacă aceasta există. În 
cazurile în care valoarea energetică sau 
cantitatea de nutrienți a unui produs este 
egală cu zero, datele nutriționale 
referitoare la elementele respective pot fi 
înlocuite cu mențiunea „Nu conține 
deloc….”, amplasată în imediata 
apropiere a declarației nutriționale, dacă 
aceasta există.

(5) Reprezentările grafice sau simbolurile 
pentru prezentarea declarației 
nutriționale pot fi utilizate în cadrul unui 
sistem național menționat la articolul 44, 
cu condiția să fie respectate următoarele 
cerințe esențiale:
(a) astfel de forme de prezentare nu induc 
consumatorul în eroare; și
(b) există elemente care dovedesc 
cunoașterea de către consumatorul de 
rând a unor astfel de forme de prezentare.
(6) Comisia poate stabili norme referitoare 
la alte aspecte ale prezentării declarației 
nutriționale decât cele menționate la 
alineatul (5). Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3).

(6) Comisia ar trebui să stabilească norme 
referitoare la alte aspecte ale prezentării 
declarației nutriționale, în special cele 
referitoare la alineatul (1a). Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3).

Or. fr
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Amendamentul 458
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în
același câmp vizual. Acestea sunt 
prezentate în următoarea ordine: valoarea 
energetică, cantitatea de proteine, de
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri, lipide, acizi grași saturați, fibre 
și sodiu.
Acolo unde spațiul o permite, mențiunile 
se prezintă sub formă de tabel, cu 
numerele aliniate. În cazul în care spațiul 
nu permite, acestea se prezintă în formă 
liniară.
În plus, valoarea energetică menționată la 
articolul 29 alineatul (1) litera (a) și 
procentul din consumul energetic de 
referință menționat la articolul 31 
alineatul (3) primul paragraf figurează în 
câmpul vizual principal, în conformitate 
cu articolul 32 alineatele (2) și (3). 
Acestea sunt exprimate pe porție. 

Or. en

Justificare

Valoarea energetică reprezintă un aspect esențial pentru consumatori în condițiile în care 
aceștia își aleg produsele alimentare pentru a-și menține o greutate corporală sănătoasă.  
Din acest motiv, valoarea energetică și procentul din consumul de referință ar trebui să 
apară pe partea frontală a ambalajului.  Întrucât exprimarea pe fiecare 100 g/ml este deja 
furnizată în tabelul obligatoriu cu informații nutriționale, valoarea energetică de pe partea 
frontală a ambalajului ar trebui să fie exprimată pe porție. Aceasta va permite 
consumatorilor să facă o alegere informată din punct de vedere dietetic adaptată nevoilor 
proprii, prin furnizarea de informații ușor vizibile și factice, și totodată să evalueze poziția 
produsului în dieta lor zilnică.
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Amendamentul 459
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

1. Toate elementele de etichetare ar trebui prezentate împreună într-un singur câmp vizual. 
Consumatorii au învățat pe parcursul a 30 de ani că toate informațiile relevante se găsesc pe 
partea posterioară a ambalajului.

2. Simplificare

Amendamentul 460
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Mențiunile prevăzute la articolul 29
alineatul (1) litera (a) figurează în câmpul 
vizual principal. Acestea sunt prezentate 
împreună, sub formă de tabel în 
următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
zaharuri și sare.

Or. en
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Justificare

Scopul este de a clarifica și a simplifica dispozițiile.

Amendamentul 461
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Mențiunile efectuate în conformitate 
cu articolul 31 alineatele (1) și (2), 
referitoare la declarația nutrițională, 
trebuie să figureze în același câmp vizual, 
fiind prezentate în întregime și într-un 
singur loc, sub formă de tabel. Mențiunile 
obligatorii sunt prezentate în următoarea 
ordine: valoarea energetică, cantitatea de 
lipide, acizi grași saturați, sare și zaharuri.
Mențiunile suplimentare voluntare sunt 
prezentate în ordinea precizată în anexa 
XIII.

Or. de

Justificare

Nu sunt necesare mențiunile în câmpul vizual principal. Consumatorii interesați pot citi
aceste mențiuni și atunci când acestea apar în alt loc. Trebuie, totuși, adoptată o 
reglementare în sensul prezentării mențiunilor sub formă de tabel. 

Amendamentul 462
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 

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

sunt prezentate împreună, în mod clar și în 
următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
zaharuri și sare.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentele la articolul 29 alineatul (1). 

Amendamentul 463
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Mențiunile următoare prevăzute la 
articolul 31 alineatul (2), referitoare la 
declarația nutrițională obligatorie, 
figurează în câmpul vizual principal.
valoarea energetică, cantitatea de lipide, 
acizi grași saturați, zaharuri și sare.
Acestea sunt prezentate împreună, în mod 
clar și în ordinea menționată mai sus.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentele la articolul 29 alineatul (1). 

Amendamentul 464
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, 

(1) Mențiunile efectuate în conformitate 
cu articolul 31 alineatele (1) și (2), 
referitoare la declarația nutrițională, 
trebuie să figureze în același câmp vizual, 
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acestea sunt prezentate împreună, în mod 
clar și în următoarea ordine: cantitatea de 
lipide, acizi grași saturați, glucide, cu 
referire în mod special la zaharuri și sare.

fiind prezentate în întregime și într-un 
singur loc, sub formă de tabel. Mențiunile 
obligatorii sunt prezentate în următoarea 
ordine: valoarea energetică, cantitatea de 
proteine, de fibre, de lipide, cu referire în 
mod special la acizi grași saturați, glucide, 
cu referire în mod special la zaharuri și 
sare. Mențiunile suplimentare voluntare 
sunt prezentate în ordinea precizată în 
anexa XIII.

Or. de

Justificare

Mențiunile referitoare la valoarea energetică și la nutrienți nu trebuie să fie prezentate în 
câmpul vizual principal, dar trebuie prezentate împreună și în mod clar. 

Amendamentul 465
Hans-Peter Mayer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Indicarea obligatorie a valorii 
energetice în kcal în conformitate cu 
articolul 29 alineatul (1) litera (a) și 
partea B din anexa XI trebuie să figureze 
împreună cu prezentarea menționată la 
articolul 34 alineatul (1) atât pe 100 g/ml, 
cât și, după caz, pe porție, în conformitate 
cu articolul 31 alineatul (2), pe fața 
ambalajului, ușor de localizat și de citit și 
într-un cadru.

Or. de

Justificare

Eine der wichtigsten Informationen über Lebensmittel ist der Energiegehalt. Dieser sollte 
daher auf der Schauseite der Verpackung, durchgängig bei allen Produkten in auffälliger 
Form wiederholt werden, damit ihn der Verbraucher bereits auf den ersten Blick erfassen 
kann. Einen genauen Platz zu definieren ist nicht hilfreich. Bei rundlichen Produkten, auch z. 
B. bei einem ganzen Geflügelschlachtkörper wäre beispielsweise eine Angabe. „rechts unten“ 
nicht klar zu definieren und würde somit zu unterschiedlichen Interpretationen zwischen den 
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Mitgliedsstaaten und auch innerhalb einzelner Länder führen.

Amendamentul 466
Dagmar Roth-Behrendt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Indicarea obligatorie a valorii 
energetice în kcal în conformitate cu 
articolul 29 alineatul (1) litera (a) și 
partea B din anexa XI trebuie să figureze 
împreună cu prezentarea menționată la 
articolul 34 alineatul (1) atât pe 100 g/ml, 
cât și pe porție, în conformitate cu 
articolul 31 alineatul (2), în dreapta jos pe 
fața ambalajului, cu caractere grafice de 
3 mm și într-un cadru.

Or. de

Justificare

Valoarea energetică trebuie să figureze, în mod suplimentar, pe partea din față a 
ambalajului, amplasată în mod uniform în același loc pentru toate produsele și să fie repetată 
într-o formă vizibilă, pentru ca consumatorii să o poată remarca la prima privire.

Amendamentul 467
Carl Schlyter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Următoarele mențiuni prevăzute la 
articolul 31 alineatul (2), referitoare la 
declarația nutrițională obligatorie, 
figurează pe partea posterioară a 
ambalajului: glucide, proteine și acizi 
grași trans artificiali și naturali. Acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar și 
în ordinea menționată mai sus. 
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Or. en

Justificare

Cantitatea de proteine și de acizi grași trans reprezintă informații importante pentru 
consumatori și ar trebui, prin urmare, să figureze în mod obligatoriu pe partea posterioară a 
ambalajului. Este de asemenea important să se facă deosebirea dintre acizii grași trans 
artificiali și cei naturali, deoarece conținutul de acizi grași trans artificiali poate fi influențat 
de producători.

Amendamentul 468
Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

Acest amendament este conex amendamentului 135 depus de raportoare. Indicarea valorii 
energetice în kcal reprezintă informația cea mai importantă pentru consumatori. 
Producătorii trebuie să aibă în continuare posibilitatea de a indica această valoare pe 100 
g/ml sau pe porție pe partea din față a ambalajului, atunci când doresc acest lucru.

Amendamentul 469
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Alineatul (1) nu se aplică alimentelor 
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definite în Directiva 89/398/CEE a 
Consiliului din 3 mai 1989 de apropiere a 
legislațiilor statelor membre privind 
produsele alimentare destinate unei 
alimentații speciale și în directivele 
speciale prevăzute la articolul 4 alineatul 
(1) din directiva menționată.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 470
Carl Schlyter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Anexa XIIIa enumeră categoriile de 
produse pentru care prezentarea 
declarației nutriționale printr-un sistem 
de codificare în diferite culori este 
obligatorie. 
Pentru produsele aflate într-una dintre 
aceste categorii, nivelurile nutrienților din 
declarația nutrițională de pe partea 
frontală a ambalajului menționate la 
alineatul (1) sunt indicate printr-un 
sistem de codificare în diferite culori. 
Culorile verde, galben și roșu indică dacă 
alimentul conține un nivel scăzut, mediu 
sau ridicat de nutrienți de acest tip, pentru 
conținutul de 100 g sau 100 ml. 
În acest scop, înainte de data intrării în 
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vigoare a articolelor 29-34 pe baza unui 
aviz al Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară vor fi stabilite 
niveluri de referință care să indice o 
cantitate ridicată, medie sau scăzută de 
astfel de nutrienți. 
Respectivele măsuri, care au scopul de a 
modifica anumite elemente neesențiale 
din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

După cum au arătat cercetările referitoare la protecția consumatorilor, un sistem bazat pe 
culori pentru produsele înalt procesate este cel mai potrivit pentru a permite consumatorilor 
să facă o alegere rapidă și în cunoștință de cauză.

Amendamentul 471
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația nutrițională referitoare la 
nutrienții menționați la articolul 29 
alineatul (2) figurează în același loc și, 
după caz, în ordinea de prezentare 
prevăzută în partea C din anexa XIII.

(2) Declarația nutrițională referitoare la 
nutrienții menționați la articolul 29 
alineatul (2) figurează în același loc și, 
după caz, în ordinea de prezentare 
prevăzută în partea C din anexa XIII.

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

În cazul în care declarația nutrițională nu 
apare în câmpul vizual principal, aceasta se 
prezintă sub formă de tabel, cu numerele 
aliniate, dacă spațiul o permite. În cazul în 
care spațiul nu permite, declarația se 
prezintă în formă liniară.
În cazul în care declarația nutrițională 
este obligatorie pentru produsele 
alimentare care figurează în anexa IV din
cauza unei mențiuni nutriționale sau de 
sănătate, declarația nutrițională nu 
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trebuie să apară în câmpul vizual 
principal.

Or. de

Justificare

Obligația ca declarația nutrițională obligatorie să figureze în câmpul vizual principal nu se 
poate aplica ambalajelor mici (spre exemplu, produsele din gama gumelor de mestecat). În 
cazul în care produsele alimentare care figurează în anexa IV cuprind mențiuni nutriționale 
sau de sănătate, acestea trebuie exceptate de la obligația ca declarația nutrițională să 
figureze în câmpul vizual principal.

Amendamentul 472
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația nutrițională referitoare la 
nutrienții menționați la articolul 29 
alineatul (2) figurează în același loc și, 
după caz, în ordinea de prezentare 
prevăzută în partea C din anexa XIII.

(2) Declarația nutrițională referitoare la 
nutrienții menționați la articolul 29 
alineatul (2) figurează în același loc și, 
după caz, în ordinea de prezentare 
prevăzută în partea C din anexa XIII.

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

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

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

Or. de

Justificare

Produsele alimentare care figurează în anexa IV sunt exceptate de la declarația nutrițională, 
deoarece nu conțin cantități semnificative din elementele nutritive pertinente pentru prezentul 
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regulament. Potrivit articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 și articolului 17 
alineatul (3) din prezentul proiect, toate produsele alimentare, inclusiv cele care figurează în 
anexa IV, au obligația de a avea declarația nutrițională care să indice nutrienții menționați la 
articolul 29 alineatul (1) și (2), atunci când cuprind mențiuni nutriționale sau de sănătate. 
Declarația nutrițională din câmpul vizual principal nu se poate aplica ambalajelor mici.

Amendamentul 473
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Declarația nutrițională referitoare la 
nutrienții menționați la articolul 29 
alineatul (2) figurează în același loc și,
după caz, în ordinea de prezentare 
prevăzută în partea C din anexa XIII.
În cazul în care declarația nutrițională nu 
apare în câmpul vizual principal, aceasta
se prezintă sub formă de tabel, cu numerele 
aliniate, dacă spațiul o permite. În cazul în 
care spațiul nu permite, declarația se 
prezintă în formă liniară.

2. Declarația nutrițională referitoare la 
nutrienții menționați la articolul 29 
alineatul (1) litera (b) și la articolul 29 
alineatul (2) figurează integral, pe partea 
posterioară a ambalajului, în ordinea de 
prezentare prevăzută în partea C din anexa 
XIII. Declarația nutrițională se prezintă sub 
formă de tabel, cu numerele aliniate, dacă 
spațiul o permite. În cazul în care spațiul 
nu permite, declarația se prezintă în formă 
liniară.

Or. en

Justificare

Scopul este de a clarifica și a simplifica dispozițiile.

Amendamentul 474
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația nutrițională referitoare la 
nutrienții menționați la articolul 29 
alineatul (2) figurează în același loc și, 
după caz, în ordinea de prezentare 
prevăzută în partea C din anexa XIII.

(2) Declarația nutrițională referitoare la 
nutrienții menționați la articolul 29 
alineatul (2) figurează în același loc și, 
după caz, în ordinea de prezentare 
prevăzută în partea C din anexa XIII.
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În cazul în care declarația nutrițională nu 
apare în câmpul vizual principal, aceasta se 
prezintă sub formă de tabel, cu numerele 
aliniate, dacă spațiul o permite. În cazul în 
care spațiul nu permite, declarația se 
prezintă în formă liniară.

În cazul în care declarația nutrițională nu 
apare în câmpul vizual principal, aceasta se 
prezintă sub formă de tabel, cu numerele 
aliniate, dacă spațiul o permite. În cazul în 
care spațiul nu permite, declarația se 
prezintă în formă liniară.
În cazul în care declarația nutrițională 
este obligatorie pentru produsele 
alimentare care figurează în anexa IV din 
cauza unei mențiuni nutriționale sau de 
sănătate, declarația nutrițională nu 
trebuie să apară în câmpul vizual 
principal.

Or. de

Justificare

Obligația ca declarația nutrițională obligatorie să figureze în câmpul vizual principal nu se 
poate aplica ambalajelor mici (spre exemplu, produsele din gama gumelor de mestecat). În 
cazul în care produsele alimentare care figurează în anexa IV cuprind mențiuni nutriționale 
sau de sănătate, acestea trebuie exceptate de la obligația ca declarația nutrițională să 
figureze în câmpul vizual principal.

Amendamentul 475
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Declarația nutrițională referitoare la 
nutrienții menționați la articolul 29 
alineatul (2) figurează în același loc și, 
după caz, în ordinea de prezentare 
prevăzută în partea C din anexa XIII.

2. Declarația nutrițională referitoare la 
nutrienții menționați la articolul 29 
alineatele (1) și (2) figurează în același loc 
și, după caz, în ordinea de prezentare 
prevăzută în partea C din anexa XIII.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentelel la articolul 29.
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Amendamentul 476
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care declarația nutrițională 
obligatorie figurează împreună cu 
declarația referitoare la nutrienții 
menționați la articolul 29 alineatul (2), 
ordinea de prezentare a valorii energetice 
și a nutrienților este, după caz, cea 
prevăzută în partea C din anexa XIII.

eliminat

Or. en

Justificare

Declarația nutrițională obligatorie trebuie repetată pe partea posterioară a ambalajului 
împreună cu informațiile voluntare despre nutrienți, astfel că se aplică dispozițiile de la 
articolul 34 alineatul (2) așa cum a fost modificat.

Amendamentul 477
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendamentul

4. În cazurile în care valoarea energetică 
sau cantitatea de nutrienți ale unui produs 
este neglijabilă, declarația nutrițională 
referitoare la elementele respective poate fi 
înlocuită cu mențiunea „Conține cantități 
nesemnificative de ….” amplasată în 
imediata apropiere a declarației 
nutriționale, dacă aceasta există.

4. În cazurile în care valoarea energetică 
sau cantitatea de nutrienți a unui produs 
este zero sau neglijabilă, declarația 
nutrițională referitoare la elementele 
respective poate fi înlocuită cu mențiunea 
„Nu conține cantități semnificative de ….”
amplasată în imediata apropiere a 
declarației nutriționale, dacă aceasta există.

Or. ro

Introducere

Unele produse au o valoare nutrițională zero sau foarte apropiată de zero (e.g., ape minerale 
cu îndulcitori, cocacola light). În aceste cazuri, producătorii pot folosi doar o mențiune a 
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cantității neglijabile de nutrienți care există în produs, în locul unei declarații complete.

Amendamentul 478
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. La cinci ani după intrarea în vigoare a 
regulamentului, Comisia prezintă un 
raport de evaluare cu privire la forma de 
prezentare descrisă la alineatele (1)-(6).

Or. en

Justificare

Se va realiza o evaluare a formelor de prezentare pentru a identifica avantajele și 
dezavantajele.

Amendamentul 479

Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Capitolul V – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informații voluntare referitoare la 
produsele alimentare

Indicarea obligatorie prin etichetare a 
originii

Or. it
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Amendamentul 480
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 481
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatele 1 și 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Atunci când informațiile referitoare la 
produsele alimentare prevăzute prin 
prezentul regulament sunt oferite în mod 
voluntar, acestea trebuie să respecte 
cerințele relevante specifice menționate în 
prezentul regulament.  Atunci când 
informațiile despre alimente în temeiul 
articolelor 9 și 10 sau informațiile 
voluntare sunt furnizate pentru alimente 
care nu au fost preambalate, se respectă 
legislația națională în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (4) și articolul 41.
1a. Informațiile voluntare nu trebuie 
incluse în detrimentul spațiului disponibil 
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pentru informațiile obligatorii.

Or. en

Justificare

The amendment aims at guaranteeing that when food information is provided by non pre-
packed food a sufficient degree of flexibility is foreseen for operators in the sector. It appears 
from the Explanatory memorandum and the recitals of the proposed Regulation that the latter 
was drafted principally with pre-packed food in mind.  The extension of such rules to non pre-
packed food without due consideration of the specificities of non pre-packed food and 
consumer contact with such foods seriously risks:

 undermining the objective of conveying appropriate and meaningful nutrition 
information to consumers;

 ultimately, this would act as a disincentive for operators in the non pre-packed sector 
to provide nutrition information on a voluntary basis.

Amendamentul 482
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Atunci când informațiile referitoare la 
produsele alimentare prevăzute prin 
prezentul regulament sunt oferite în mod 
voluntar, acestea trebuie să respecte 
cerințele relevante menționate în prezentul 
regulament, în special cerințele 
menționate la articolul 7.

Or. en

Justificare

Articolul 7 privind practicile loiale de informare este temeiul juridic cel mai important pentru 
sistemele de furnizare voluntară de informații.
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Amendamentul 483
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 484
Glenis Willmott

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Atunci când mențiunile prevăzute la 
articolul 9 sau elemente ale acestora sunt 
oferite în mod voluntar cu privire la 
produse alimentare ce nu sunt 
preambalate, acestea trebuie să respecte 
cerințele relevante menționate în 
prezentul regulament. 

Or. en
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Justificare

Furnizarea de informații nutriționale pentru produse alimentare ce nu au fost preambalate și 
pentru cele comercializate prin intermediul firmelor de catering devin din ce în ce mai 
obișnuite. Este nevoie de flexibilitate în modul de furnizare a informației pentru alimentele 
care nu sunt preambalate, dată fiind varietatea de cerințe de catering și amenajarea spațiului 
care determină contitatea de informații nutriționale care pot fi prezentate. Regulamentul 
trebuie să permită firmelor de catering să prezinte în mod voluntar valorile energetice în 
funcție de porție, dacă doresc.

Amendamentul 485
Carl Schlyter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Toate informațiile relevante privind 
sistemele de furnizare voluntară de 
informații referitoare la produsele 
alimentare, precum criteriile și studiile 
științifice care stau la baza lor trebuie să 
fie puse la dispoziția publicului.

Or. en

Justificare

Această dispoziție este esențială pentru a asigura transparența.

Amendamentul 486
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
specifică, se aplică alineatele (3) și (4) 
atunci când țara de origine sau locul de 
proveniență al produsului alimentar este 
menționat în mod voluntar pentru a 

2. Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
specifică, ca, de exemplu, Regulamentul 
(CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 
martie 2006 privind specialitățile 
tradiționale garantate din produse 
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informa consumatorii că un produs 
alimentar își are originea sau provine din 
Comunitatea Europeană sau o anumită țară 
sau un anumit loc. 

agricole și alimentare și Regulamentul 
(CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 
martie 2006 privind protecția indicațiilor 
geografice și a denumirilor de origine ale 
produselor agricole și alimentare se aplică 
alineatul (4) atunci când țara de origine 
sau locul de proveniență al produsului 
alimentar este menționat în mod voluntar 
pentru a informa consumatorii că un 
produs alimentar își are originea sau 
provine din Comunitatea Europeană sau o 
anumită țară sau un anumit loc. În aceste 
situații etichetarea se face după modelul 
„Produs în UE (denumirea statului 
membru)“. În plus, se poate indica 
denumirea regiunii. Astfel de informații 
voluntare cu privire la țara sau regiunea 
de proveniență nu trebuie să încalce 
regulile pieței interne.

Or. en

Justificare

Menționarea regiunii de proveniență corespunde dorinței multor consumatori de a se indica 
pe etichetă specialitățile regionale. Eticheta „Produs în UE“ atestă respectarea legislației 
comunitare din domeniul alimentar, putând reprezenta o informație interesantă pentru 
consumatori. 

În plus, normele pieței interne nu trebuie încălcate prin introducerea unor astfel de indicații 
prinvind țara sau regiunea de proveniență.

Amendamentul 487
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

alimentar își are originea sau provine din 
Comunitatea Europeană sau o anumită țară 
sau un anumit loc. 

Or. it

Amendamentul 488
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Ar trebui să se poată utiliza un nivel suplimentar între cel național și cel local pentru 
menționarea locului de proveniență.

Amendamentul 489
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
specifică, se aplică alineatele (3) și (4) 
atunci când țara de origine sau locul de 

2. Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
specifică și, în plus față de prevederile 
articolului 9 alineatul (1) punctul (i), se 
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proveniență al produsului alimentar este
menționat în mod voluntar pentru a 
informa consumatorii că un produs 
alimentar își are originea sau provine din 
Comunitatea Europeană sau o anumită țară 
sau un anumit loc.

aplică alineatele (3) și (4) atunci când
informația privind țara de origine sau locul 
de proveniență al produsului alimentar este
menționată în mod voluntar pentru a 
informa consumatorii că un produs 
alimentar își are originea sau provine din 
Comunitatea Europeană sau o anumită țară 
sau un anumit loc.

Or. en

Justificare

Dacă, în afara normelor obligatorii prevăzute în articolul 9 alineatul (1) punctul (i), se 
prezintă informații privind țara de origine a componentelor unui produs alimentar, acestea 
trebuie să fie conforme prevederilor articolului 35 alineatul (2).

Amendamentul 490
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
specifică, îndeosebi Regulamentele (CE) 
nr. 509/2006 și 510/2006 din 20 martie 
2006 ale Consiliului și dispozițiile 
articolului 9 alineatul (1) litera (ia),  se 
aplică alineatele (3) și (4) atunci când țara 
de origine sau locul de proveniență al 
produsului alimentar este menționat în mod 
voluntar pentru a informa consumatorii că 
un produs alimentar își are originea sau 
provine din Comunitatea Europeană sau o 
anumită țară sau un anumit loc. În aceste 
situații etichetarea se face după modelul 
„Produs în UE (denumirea statului 
membru)“. În plus, se poate indica 
denumirea regiunii.

Or. en



AM\800408RO.doc 113/122 PE431.137v01-00

RO

Justificare

Menționarea regiunii de proveniență corespunde dorinței multor consumatori de a se indica 
pe etichetă specialitățile regionale. Eticheta „Produs în UE (statul membru)“ atestă 
respectarea legislației comunitare din domeniul alimentar, putând reprezenta o informație 
interesantă pentru consumatori, inclusiv pentru cei din afara Comunității.

Amendamentul 490
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
specifică, îndeosebi Regulamentele (CE) 
nr. 509/2006 și 510/2006 din 20 martie 
2006 ale Consiliului și dispozițiile de la 
articolul 9 alineatul (1) litera (ia),  se 
aplică alineatele (3) și (4) atunci când țara 
de origine sau locul de proveniență al 
produsului alimentar este menționat în mod 
voluntar pentru a informa consumatorii că 
un produs alimentar își are originea sau 
provine din Comunitatea Europeană sau o 
anumită țară sau un anumit loc. În aceste 
cazuri, etichetarea se face după modelul 
„Produs în UE (denumirea statului 
membru)“. În plus, se poate indica 
numele regiunii.

Or. it

Justificare

Menționarea regiunii de proveniență corespunde dorinței multor consumatori de a se indica 
pe etichetă specialitățile regionale. O etichetă precum „Produs în UE” face dovada 
respectării legislației comunitare relevante privind produsele alimentare și poate reprezenta 
o informație de interes pentru consumatori, inclusiv pentru cei din afara Comunității.
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Amendamentul 491
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatele 3 și 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când țara de origine sau locul 
de proveniență al produsului alimentar nu 
coincide cu cea a ingredientului 
(ingredientelor) său (sale) de bază, se va 
menționa, de asemenea, țara de origine 
sau locul de proveniență al respectivului 
(respectivelor) ingredient(e).

(3) Informațiile privind originea sunt 
furnizate dacă celelalte indicații 
referitoare la produsul alimentar sunt 
înșelătoare sau eronate.

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

Or. fr

Justificare

Prin această nouă formulare, regulamentul ar fi consecvent cu Regulamentul biologic nr. 
834/2007 și va permite avertizarea consumatorilor atunci când celelalte informații îl induc în 
eroare. Prin urmare, nu mai apar informații inutile care ar împiedica lizibilitatea altor 
informații mai importante.

Amendamentul 492
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul cărnii, cu excepția celei de vită 
sau de mânzat, indicarea țării de origine 
sau a locului de proveniență poate apărea 
ca un singur loc numai atunci când 

eliminat
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animalele s-au născut, au fost crescute și 
sacrificate în aceeași țară sau în același 
loc. În alte cazuri, se furnizează 
informații privind fiecare din locurile 
diferite de naștere, de creștere sau de 
sacrificare.

Or. en

Justificare

Etichetarea în funcție de țara de proveniență pentru produsele din carne și carne de pui ar 
trebui să fie obligatorii. Prin urmare, articolul 35 alineatul (4), care detaliază cerințele 
aplicabile pentru etichetarea voluntară în funcție de țara de proveniență pentru produsele din 
carne și din carne de pui, devine caduc. Dispozițiile relevante sunt prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) litera (i).

Amendamentul 493
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Există o practică tradițională în cazul whisky-ului vândut în UE de a fi etichetat cu țara sa de 
origine, iar consumatorii acordă o importanță deosebită acestor informații.  Unele whisky-uri 
care nu prezintă precizări privind originea folosesc alte indicații pentru a sugera că provin 
dintr-una dintre principalele țări producătoare de whisky, deși nu este cazul.  Prin urmare, 
toate whisky-urile comercializate în UE trebuie să menționeze originea, pentru a evita 
inducerea în eroare a consumatorilor.
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Amendamentul 494
George Lyon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 495
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

6. Comisia poate stabili norme de punere în 
aplicare privind condițiile și criteriile de 
utilizare a mențiunilor oferite în mod 
voluntar, în conformitate cu prevederile 
alineatelor (1)-(5). Respectivele măsuri, 
care au scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezentul 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 49 alineatul (3). 
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Or. en

Justificare

Această dispoziție se referă numai la alineatele precedente.

Amendamentul 496
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Termenul „vegetarian” nu ar trebui să 
se aplice produselor alimentare care sunt, 
sau sunt produse din, sau cu, produse 
provenite de la animale care au murit, 
care au fost sacrificate, sau animale care 
mor în urma consumării lor. Termenul 
„vegan” nu ar trebui să se aplice 
produselor alimentare care sunt, sau sunt 
produse din, sau cu, produse provenite 
din animale (inclusiv din animale vii).

Or. en

Justificare

În prezent, termenii „vegetarian” și „vegan”nu beneficiază de protecție juridică. În practică, 
aceasta înseamnă că fiecare producător își poate eticheta produsul ca „vegetarian”, chiar 
dacă acesta nu corespunde acestei descrieri. Definiția menționată mai sus a fost propusă, 
după mulți ani de dezbateri, de Food Standards Agency din Regatul Unit.

Amendamentul 497
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6b. În conformitate cu dispozițiile 
articolului 3 alineatul (1), se va permite 
prezentarea de informații despre 
produsele alimentare, privitoare la 
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considerente legate de mediu, aspecte 
sociale și etice. Pentru a nu încuraja 
angajamente luate în mod arbitrar și a 
asigura posibilitatea efectuării de 
comparații, Comisia prezintă (în termen 
de 12 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament) o propunere de 
act legislativ, privind aceste criterii, 
referitor la produsele alimentare. 

Or. en

Justificare

Criteriile legate de mediu, aspecte sociale și etice joacă un rol de îndrumare important pentru 
mulți consumatori. Ar trebui, prin urmare, să se încurajeze prezentarea unor astfel de 
informații.

Amendamentul 498
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 35a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Article 35a
Simbolul nutrițional pozitiv comun

1. Până la data de ...*, Comisia stabilește 
un simbol nutrițional pozitiv comun 
pentru a ajuta consumatorii să facă 
alegerea cea mai sănătoasă printre 
diversele categorii de produse alimentare.
Măsura respectivă, destinată să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).
2. Produsele alimentare eligibile pentru a 
purta simbolul nutrițional pozitiv comun 
respectă criteriile specificate de Comisie și 
profilurile nutriționale stabilite în 
conformitate cu articolul 4 din 
Regulamentul (CE) nr. 1924/20061 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 decembrie 2006 privind mențiunile 
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nutriționale și de sănătate înscrise pe 
produsele alimentare.
3. La stabilirea criteriilor menționate la 
alineatul (2) se ține seama în special de:
(a) compoziția nutrițională globală a 
produsului alimentar și prezența 
nutrienților ale căror efecte asupra 
sănătății sunt recunoscute pe plan 
științific;
(b) rolul și importanța produselor 
alimentare (sau ale categoriilor de 
produse alimentare) și contribuția 
acestora la alimentația populației în 
general sau, după caz, a anumitor grupuri 
cu risc, inclusiv copiii;
Criteriile se bazează pe cunoștințe 
științifice privind alimentația și nutriția și 
relația acestora cu sănătatea.
Atunci când stabilește criteriile, Comisia 
solicită Autorității să asigure, în termen 
de 12 luni, consultanța științifică 
relevantă.
___________

* 1 ianuarie, al treilea an consecutiv de la data 
adoptării prezentului regulament.
1 JO L 404, din 30.12.2006, p. 9.

Or. en

Justificare

Un simbol nutrițional pozitiv comun ar ajuta consumatorii să facă alegeri mai bune din 
punctul de vedere al sănătății atunci când cumpără produse alimentare. Produsele 
alimentare a căror etichetă conține un simbol nutrițional pozitiv ar putea, de exemplu, să 
conțină o cantitate mai mică de grăsimi, zaharuri sau sare și mai multe fibre alimentare decât 
produsele alimentare de același tip care nu afișează acest simbol. Cu ajutorul unui simbol 
pozitiv, consumatorii pot face o alegere mai bună din punctul de vedere al sănătății, doar 
aruncând o privire rapidă în momentul achiziționării. 
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Amendamentul 499
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 35a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la data de 1 ianuarie 20XX (în 
termen de trei ani de la adoptare), 
Comisia stabilește, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 49 
alineatul (3), un simbol nutrițional pozitiv 
comun pentru a ajuta consumatorii să 
facă cea mai sănătoasă alegere printre 
diversele categorii de produse alimentare.
2. Produsele alimentare admisibile pentru 
a purta simbolul nutrițional pozitiv comun 
trebuie să îndeplinească criteriile 
specificate de Comisie.
3. La stabilirea criteriilor menționate la 
alineatul (2) se iau în considerare în 
special:
(a) compoziția nutrițională globală a 
produsului alimentar și prezența 
nutrienților ale căror efecte asupra 
sănătății sunt recunoscute pe plan 
științific;
(b) rolul și importanța produsului 
alimentar (sau ale categoriilor de produse 
alimentare) și aportul său la alimentația 
populației.
Criteriile se bazează pe date științifice 
privind alimentația și nutriția și relația 
acestora cu sănătatea. Atunci când se 
stabilesc criteriile, Comisia solicită 
Autorității să asigure, în termen de 12 
luni, consultanță științifică relevantă.

Or. en

Justificare

A common positive nutrition symbol could help consumers to identify the healthier options 
within food categories. It indicates that the product meets criteria for, for example, lower 
levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. The criteria, if set 
through a thorough scientific process, also offer guidance to industry to reformulate and 
innovate its products. A positive symbol enables the consumer to make the healthier choice by 
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a quick glance at the moment of purchase. Foods carrying the positive symbol are not ’diet 
foods’ but are intended for everyone who wants to choose for a healthier diet.

Amendamentul 500
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 35a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la data de 1 ianuarie 20XX (în 
termen de trei ani de la adoptare), 
Comisia stabilește, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 49 
alineatul (3), un simbol nutrițional pozitiv 
comun pentru a ajuta consumatorii să 
facă cea mai sănătoasă alegere printre 
diversele categorii de produse alimentare.
2. Produsele alimentare eligibile pentru a 
purta simbolul nutrițional pozitiv comun 
trebuie să îndeplinească criteriile 
specificate de Comisie  în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 49 
alineatul (3).
3. La stabilirea criteriilor menționate la 
alineatul (2) se iau în considerare în 
special:
(a) compoziția nutrițională globală a 
produsului alimentar și prezența 
nutrienților ale căror efecte asupra 
sănătății sunt recunoscute pe plan 
științific;
(b) rolul și importanța produsului 
alimentar (sau ale categoriilor de produse 
alimentare) și aportul său la alimentația 
populației.
Criteriile se bazează pe date științifice 
privind alimentația și nutriția și relația 
acestora cu sănătatea.
Atunci când se stabilesc criteriile, 
Comisia solicită Autorității să asigure, în 
termen de 12 luni, consultanță științifică 
relevantă.

Or. en
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Justificare

A common positive nutrition symbol is there to help consumers identifying the healthier 
options within food categories. It indicates that the products meets criteria for, for example, 
lower levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. By choosing foods 
with the positive symbol, it is easy for consumers to improve their diet, which can lead to 
better health. The criteria, if set through a thorough scientific process, also offer guidance to 
industry to reformulate and innovate its products. A positive symbol enables to make the 
healthy choice by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a positive 
symbol are suitable for all healthy individuals. Foods carrying the positive symbol are not 
'diet foods' but are intended for everyone who wants a healthy diet.

Amendamentul 501
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36
Forma de prezentare

Informațiile voluntare nu trebuie incluse 
în detrimentul spațiului disponibil pentru 
informațiile obligatorii.

eliminat

Or. en

Justificare

Din motive de certitudine juridică, prezentul amendament transferă cerința prevăzută în 
articol la articolul 35, fără modificări substanțiale.


