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Amendamentul 502
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În afara mențiunilor obligatorii 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) și la 
articolul 10, în conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 42, statele membre pot 
solicita mențiuni suplimentare obligatorii 
pentru anumite tipuri sau categorii de 
produse alimentare, din următoarele 
motive:

(1) În afara mențiunilor obligatorii 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) și la 
articolul 10, în conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 42, statele membre pot 
solicita mențiuni suplimentare obligatorii 
pentru anumite tipuri sau categorii de 
produse alimentare, precum și informații 
suplimentare privind conținutul nutritiv 
prezentate cu ajutorul unor elemente de 
culoare și text, din următoarele motive:

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza, dacă doresc acest lucru, un sistem 
de etichetare obligatoriu bazat pe codificare cromatică.

Amendamentul 503
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) protecția proprietății industriale și 
comerciale, a indicațiilor de proveniență, a 
denumirilor de origine și combaterea 
concurenței neloiale.

(d) protecția proprietății industriale și 
comerciale, a indicațiilor de proveniență 
regională, a denumirilor de origine și 
combaterea concurenței neloiale.

Or. de
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Amendamentul 504
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Astfel de măsuri nu trebuie să creeze 
obstacole în calea liberei circulații a 
bunurilor pe piața internă.

Or. en

Justificare

În conformitate cu agenda privind o mai bună legiferare, este important ca, într-un 
regulament nou care urmărește să consolideze și să simplifice normele UE de etichetare, să 
se introducă o cerință conform căreia noile reglementări să nu împiedice libera circulație pe 
piața internă.

Amendamentul 505
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu alineatul (1), 
statele membre pot introduce măsuri 
privind menționarea obligatorie a țării de 
origine sau a locului de proveniență al 
produselor alimentare numai atunci când 
există dovada unei legături între anumite 
calități ale produsului și originea sau 
proveniența sa. Odată cu notificarea 
Comisiei în legătură cu astfel de măsuri, 
statele membre oferă dovezi conform 
cărora majoritatea consumatorilor acordă 
o atenție semnificativă furnizării acestor 
informații.

eliminat

Or. en
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Justificare

Această dispoziție este prea restrictivă și nu este în conformitate cu amendamentul la 
articolul 9 alineatul (1) litera (i).

Amendamentul 506
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu alineatul (1), 
statele membre pot introduce măsuri 
privind menționarea obligatorie a țării de 
origine sau a locului de proveniență al 
produselor alimentare numai atunci când 
există dovada unei legături între anumite 
calități ale produsului și originea sau 
proveniența sa. Odată cu notificarea 
Comisiei în legătură cu astfel de măsuri, 
statele membre oferă dovezi conform 
cărora majoritatea consumatorilor acordă 
o atenție semnificativă furnizării acestor 
informații.

eliminat

Or. it

Amendamentul 507
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 38a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38a
Dispoziții naționale privind forme de 

prezentare specifice
În afară de cerințele stabilite la articolul 
34, statele membre pot decide să introducă 
un sistem obligatoriu care să prevadă o 
prezentare suplimentară a informațiilor 
privind valoarea nutritivă cu ajutorul 
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unor elemente de culoare și de text.
Astfel de sisteme naționale sunt elaborate 
cu respectarea principiilor și cerințelor 
generale stabilite la capitolele II și III din 
prezentul regulament și trebuie să țină 
seama de rezultatele unor sondaje 
independente efectuate în rândul 
consumatorilor și ale unor consultări 
ample cu părțile interesate.
Comisia încurajează și facilitează 
schimburile de informații între statele 
membre, precum și între Comisia însăși și 
statele membre în ceea ce privește 
adoptarea și punerea în aplicare a 
sistemelor naționale și încurajează 
participarea părților interesate la acest 
proces.
La (prima zi a lunii după 5 ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament), Comisia efectuează o 
evaluare a datelor acumulate privind 
utilizarea și înțelegerea de către 
consumatori a diferitelor sisteme 
naționale, pentru a determina sistemul cel 
mai performant și cel mai util pentru 
consumatorii europeni. Pe baza 
rezultatelor acestei evaluări, Comisia 
prezintă o propunere privind un sistem 
european armonizat de etichetare pe 
partea din față a ambalajelor.

Or. en

Justificare

Studii independente au demonstrat că o prezentare a datelor nutritive în care se folosește 
codificarea cromatică reprezintă sistemul preferat și cel mai bine înțeles de consumatori. 
Prin urmare, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a introduce sisteme naționale 
pentru o anumită perioadă de timp în vederea introducerii, ulterior, la nivel european, a celui 
mai performant sistem.
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Amendamentul 508
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 38a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38a
În afară de cerințele stabilite la articolul 
34 alineatele (1) și (2), statele membre pot 
decide, în conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 42, să promoveze și 
alte sisteme naționale pentru prezentarea 
informațiilor nutritive cu ajutorul altor 
forme de expresie, cu următoarele 
condiții:
- astfel de sisteme naționale se elaborează 
cu respectarea principiilor și cerințelor 
generale stabilite la capitolele II și III din 
prezentul regulament;

- sistemele promovate de statele membre 
reflectă rezultatele sondajelor 
independente efectuate în rândul 
consumatorilor și ale consultărilor ample 
cu părțile interesate în ceea ce privește 
soluțiile optime pentru consumatori;
- informațiile se bazează pe aporturile 
armonizate de referință sau, în absența 
acestora, pe sfaturile științifice general 
acceptate privind valoarea energetică și 
aporturile de nutrienți.
Comisia facilitează schimburile de 
informații cu privire la adoptarea și 
punerea în aplicare a sistemelor naționale 
și încurajează participarea tuturor 
părților interesate la acest proces. De 
asemenea, Comisia pune la dispoziția 
publicului astfel de informații. 
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La (prima zi a lunii după 5 ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament), Comisia Europeană 
efectuează o evaluare a datelor acumulate 
privind utilizarea și înțelegerea de către 
consumatori a diferitelor sisteme 
naționale, pentru a determina sistemul cel 
mai performant și cel mai util pentru 
consumatorii europeni. Pe baza 
rezultatelor acestei evaluări, Comisia 
prezintă un raport, care este transmis 
Parlamentului European și Consiliului.

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să aibă posibilitatea, dacă doresc acest lucru, de a promova sisteme 
suplimentare opționale, care să prezinte informațiile nutritive cu ajutorul unor altor forme de 
expresie. 

Amendamentul 509
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre pot adopta măsuri de 
derogare de la articolul 9 alineatul (1) și 
articolul 10 alineatul (2) în cazul laptelui, 
laptelui fermentat și smântânii, la care nu 
au fost adăugate niciun alt fel de 
ingrediente, cu excepția produselor lactate 
și a culturilor de microorganisme 
necesare fabricării, ambalate în recipiente 
de sticlă destinate reutilizării.

Or. en

Justificare

Acest amendament garantează faptul că măsurile naționale de derogare de la articolul 9 
alineatul (1) și articolul 10 alineatul (2) nu se aplică produselor lactate cărora li se adaugă, 
de exemplu, zaharuri, arome sau alte ingrediente care nu provin din lapte.
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Amendamentul 510
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

Băuturi alcoolice
Până la adoptarea dispozițiilor 
comunitare prevăzute la articolul 20 litera 
(e), statele membre pot menține normele 
naționale privind enumerarea 
ingredientelor în cazul băuturilor care au 
o concentrație alcoolică mai mare de 
1,2% în volum.

eliminat

Or. en

Justificare

Enumerarea ingredientelor din băuturile alcoolice ar trebui să fie obligatorie. Eliminarea 
literei (e) de la articolul 20 lipsește articolul 40 de pertinență.

Amendamentul 511
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 40a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 40a
40a. Statele membre pot adopta sau 
menține măsuri naționale care stabilesc 
dispoziții suplimentare obligatorii pentru 
operatorii care optează pentru etichetarea 
opțională privind unele caracteristici 
specifice ale produselor alimentare.

Or. en

Justificare

The article is added in order to allow member states to define national provisions on specific 
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quality aspects of food or food ingredients. For instance, some Member States have 
established non-mandatory labels for 'gmo-free' foods (foods produced from animals that 
have not been fed with genetically modified feedingstuffs). These national schemes are 
sometimes of a 'facultative obligatory' nature: business operators do not have to participate, 
but IF they participate, they have to comply with specific requirements. Such schemes are not 
accounted for in the draft regulation (Art. 38 only concerns mandatory particulars and Art. 
44 only concerns non-binding rules). Since Article 37 states as a principle that member states 
may only adopt provisions in the field of food information where this is provided for, a 
respective provision must be inserted.

Amendamentul 512
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru produsele alimentare prezentate 
ne-preambalate la vânzare către 
consumatorul final și către unitățile de 
restaurație colectivă sau pentru produsele 
alimentare ambalate în locul în care sunt 
vândute la cererea cumpărătorului sau 
preambalate în vederea vânzării lor 
imediate, statele membre pot adopta norme 
detaliate privind modalitatea în care trebuie 
să fie prezentate mențiunile prevăzute la 
articolele 9 și 10.

(1) Pentru produsele alimentare prezentate 
ne-preambalate la vânzare către 
consumatorul final și către unitățile de 
restaurație colectivă sau pentru produsele 
alimentare ambalate în locul în care sunt 
vândute la cererea cumpărătorului sau 
preambalate în vederea vânzării lor 
imediate, statele membre pot adopta norme 
detaliate privind modalitatea în care trebuie 
să fie prezentate mențiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) litera (c), în cazul 
în care acestea sunt obligatorii.

(2) Statele membre pot decide să nu 
solicite furnizarea unora dintre 
mențiunile prevăzute la alineatul (1), în 
afara celor specificate la articolul 9 
alineatul (1) litera (c), numai dacă 
unitățile de restaurație colectivă sau 
consumatorul primește totuși informații 
suficiente.
(3) Statele membre comunică Comisiei 
textul măsurilor prevăzute la alineatele (1) 
(2), fără întârziere.

(3) Statele membre comunică Comisiei 
textul măsurilor prevăzute la alineatul (1), 
fără întârziere.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 513
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru produsele alimentare prezentate 
ne-preambalate la vânzare către 
consumatorul final și către unitățile de 
restaurație colectivă sau pentru produsele 
alimentare ambalate în locul în care sunt 
vândute la cererea cumpărătorului sau 
preambalate în vederea vânzării lor 
imediate, statele membre pot adopta 
norme detaliate privind modalitatea în 
care trebuie să fie prezentate mențiunile 
prevăzute la articolele 9 și 10. 

(1) Pentru produsele alimentare prezentate
ne-preambalate la vânzare către 
consumatorul final și către unitățile de 
restaurație colectivă sau pentru produsele 
alimentare ambalate în locul în care sunt 
vândute la cererea cumpărătorului sau 
preambalate în vederea vânzării lor 
imediate,

(a) este obligatorie numai prezentarea 
mențiunilor specificate la articolul 9 
alineatul (1) litera (c);
(b) furnizarea altor mențiuni prevăzute la 
articolele 9 și 10 nu este obligatorie, cu 
excepția cazului în care statele membre 
adoptă norme care impun furnizarea unor 
sau tuturor mențiunilor respective.

(2) Statele membre pot decide să nu 
solicite furnizarea unora dintre 
mențiunile prevăzute la alineatul (1), în 
afara celor specificate la articolul 9 
alineatul (1) litera (c), numai dacă 
unitățile de restaurație colectivă sau 
consumatorul primește totuși informații 
suficiente.

(2) Statele membre pot adopta norme 
privind modul în care trebuie puse la 
dispoziție mențiunile specificate la 
alineatul (1).

(3) Statele membre comunică Comisiei 
textul măsurilor prevăzute la alineatele (1) 
(2), fără întârziere.

(3) Statele membre comunică Comisiei 
textul măsurilor prevăzute la alineatul (1) 
literele (a) și (b), fără întârziere.

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este evitarea situației în care statele membre ar fi obligate să 
adopte dispoziții legislative pentru a preveni eventuala aplicare directă a regulamentului 
produselor alimentare care nu sunt preambalate.
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Amendamentul urmărește să păstreze starea actuală a lucrurilor: produsele alimentare care 
nu sunt preambalate sunt incluse în domeniul de aplicare al legislației corespunzătoare, însă 
statele membre trebuie să întreprindă măsuri ca aceasta să se aplice efectiv în cazul lor 
(opțiunea de a participa), având în vedere că statele membre nu pot scuti produsele 
alimentare care nu sunt preambalate de prezentarea obligatorie a informațiilor privind 
substanțele alergene. 

Amendamentul 514
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 41 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri naționale pentru produsele 
alimentare care nu sunt preambalate

Produsele alimentare care nu sunt 
preambalate

(1) Pentru produsele alimentare 
prezentate ne-preambalate la vânzare 
către consumatorul final și către unitățile 
de restaurație colectivă sau pentru 
produsele alimentare ambalate în locul în 
care sunt vândute la cererea 
cumpărătorului sau preambalate în 
vederea vânzării lor imediate, statele
membre pot adopta norme detaliate 
privind modalitatea în care trebuie să fie 
prezentate mențiunile prevăzute la 
articolele 9 și 10.

(1) În privința produselor alimentare 
menționate la articolul 13 alineatul (4), 
sunt furnizate mențiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) litera (c). 

(2) Statele membre pot decide să nu 
solicite furnizarea unora dintre 
mențiunile prevăzute la alineatul (1), în 
afara celor specificate la articolul 9 
alineatul (1) litera (c), numai dacă 
unitățile de restaurație colectivă sau 
consumatorul primește totuși informații 
suficiente.

(2) Furnizarea altor mențiuni prevăzute la 
articolele 9 și 10 nu este obligatorie, cu 
excepția cazului în care statele membre 
adoptă norme care impun furnizarea 
unora sau a tuturor mențiunilor 
respective sau a unor elemente din acele 
mențiuni.

(2a) Statele membre pot adopta norme 
detaliate privind modalitatea în care 
trebuie să figureze mențiunile specificate 
la alineatele (1) și (2).

Or. en
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Justificare

Datorită dificultăților inerente pe care le prezintă etichetarea în cazul produselor alimentare 
care nu sunt preambalate, acestea ar trebui să fie, în principiu, scutite de la majoritatea 
cerințelor de etichetare, cu excepția informațiilor privind substanțele alergene.  Statele 
membre ar trebui să poată decide și în continuare cu privire la modul cel mai bun de a pune 
informația la dispoziția consumatorilor.

Amendamentul 515
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru produsele alimentare prezentate 
ne-preambalate la vânzare către 
consumatorul final și către unitățile de 
restaurație colectivă sau pentru produsele 
alimentare ambalate în locul în care sunt 
vândute la cererea cumpărătorului sau 
preambalate în vederea vânzării lor 
imediate, statele membre pot adopta 
norme detaliate privind modalitatea în 
care trebuie să fie prezentate mențiunile
prevăzute la articolele 9 și 10.

(1) Pentru produsele alimentare prezentate 
ne-preambalate la vânzare către 
consumatorul final și către unitățile de 
restaurație colectivă sau pentru produsele 
alimentare produse și ambalate în locul în 
care sunt vândute la cererea cumpărătorului 
sau preambalate în vederea vânzării lor 
imediate,

a) furnizarea mențiunilor prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) litera (c) este 
obligatorie;
b)  furnizarea altor mențiuni prevăzute la 
articolele 9 și 10 nu este obligatorie, cu 
excepția cazului în care statele membre 
adoptă norme care impun furnizarea unor 
sau tuturor mențiunilor respective.

Normele adoptate de statele membre 
garantează că mențiunile care urmează a 
fi furnizate de către operatorii din 
sectorul alimentar pentru produsele 
alimentare nepreambalate oferă  
suficiente informații consumatorului sau 
unității de restaurație colectivă.

Or. en
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Justificare

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food.

Amendamentul 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot decide să nu 
solicite furnizarea unora dintre mențiunile
prevăzute la alineatul (1), în afara celor 
specificate la articolul 9 alineatul (1) 
litera (c), numai dacă unitățile de 
restaurație colectivă sau consumatorul 
primește totuși informații suficiente.

(2)  Statele membre pot adopta norme 
detaliate privind modul în care trebuie 
puse la dispoziție mențiunile specificate la 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 517
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot decide să nu 
solicite furnizarea unora dintre mențiunile 
prevăzute la alineatul (1), în afara celor
specificate la articolul 9 alineatul (1) litera 
(c), numai dacă unitățile de restaurație 
colectivă sau consumatorul primește totuși 
informații suficiente.

(2) Statele membre pot decide să nu 
solicite furnizarea unora dintre mențiunile 
prevăzute la alineatul (1), în afara celor 
specificate la articolul 9 alineatul (1) litera 
(c) și la articolul 29 alineatul (1) litera (a), 
numai dacă unitățile de restaurație 
colectivă sau consumatorul primește totuși 
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informații suficiente.

Or. de

Justificare

Este obligatorie indicarea substanțelor alergene și a valorii energetice a produselor 
alimentare care nu sunt preambalate.

Amendamentul 518
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot decide să nu 
solicite furnizarea unora dintre mențiunile 
prevăzute la alineatul (1), în afara celor 
specificate la articolul 9 alineatul (1) litera 
(c), numai dacă unitățile de restaurație 
colectivă sau consumatorul primește totuși 
informații suficiente.

(2) Statele membre pot decide să nu 
solicite furnizarea unora dintre mențiunile 
prevăzute la alineatul (1), în afara celor 
specificate la articolul 9 alineatul (1) litera 
(c) și la articolul 10, numai dacă unitățile 
de restaurație colectivă sau consumatorul 
primește totuși informații suficiente.

Or. en

Justificare

Este important ca cerințele prevăzute în anexa III (la care se face referire în articolul 10) 
privind „produsele alimentare pe a căror etichetă trebuie să figureze una sau mai multe 
mențiuni suplimentare” (de exemplu, produsele alimentare ambalate în anumite gaze, 
produsele alimentare cu un conținut ridicat de cafeină etc.) să fie aplicabile, de asemenea, 
produselor alimentare care nu sunt preambalate.

Amendamentul 519
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre comunică Comisiei 
textul măsurilor prevăzute la alineatele (1) 

(3)  Statele membre comunică Comisiei 
textul măsurilor prevăzute la alineatul (1) 



PE431.151v01-00 16/51 AM\800455RO.doc

RO

(2), fără întârziere. litera (b) și la alineatul (2), fără întârziere.

Or. en

Justificare

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food. 

Amendamentul 520
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia consultă Comitetul permanent 
pentru lanțul alimentar și sănătatea animală 
înființat prin articolul 58 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 în cazul 
în care consideră că o astfel de consultare 
este utilă sau în cazul în care un stat 
membru solicită acest lucru.

(2) Comisia consultă Comitetul permanent 
pentru lanțul alimentar și sănătatea animală 
înființat prin articolul 58 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 în cazul 
în care consideră că o astfel de consultare 
este utilă sau în cazul în care un stat 
membru solicită acest lucru. Comisia 
instituie, de asemenea, o procedură 
oficială de notificare destinată tuturor 
părților interesate, în conformitate cu 
dispozițiile Directivei 98/34/CE.

Or. en

Justificare

Acest amendament conferă transparență și solicită consultarea cu toate părțile interesate 
atunci când se introduc noi măsuri de etichetare la nivelul UE.
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Amendamentul 521
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Amendamentul propus la articolul 42 alineatul (2) introduce o cerință privind o procedură de 
notificare transparentă, care să implice consumatorii și producătorii. Prin urmare, este 
necesară eliminarea exceptării de la examinarea formală a oricăror cerințe noi de etichetare. 

Amendamentul 522
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia poate adopta norme detaliate de 
aplicare a prezentului capitol. 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 menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin 
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completarea acestuia se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control.

Amendamentul 523
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot adopta, recomanda 
sau, altfel, viza sistemele naționale 
reprezentate de norme neobligatorii
precum recomandări, orientări, standarde 
sau orice alte norme neobligatorii,
(denumite în continuare „sisteme 
naționale”) care au drept scop să asigure 
aplicarea următoarelor dispoziții în 
conformitate cu cerințele esențiale 
prevăzute de:

(1) Statele membre pot adopta, recomanda 
sau, altfel, viza sistemele naționale, precum 
recomandări, orientări, standarde sau orice 
alte norme (denumite în continuare 
„sisteme naționale”) care au drept scop să 
asigure aplicarea următoarelor dispoziții în 
conformitate cu cerințele esențiale 
prevăzute de:

Or. de

Amendamentul 524
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre furnizează Comisiei 
detalii privind sistemele naționale 
menționate la alineatul (1), inclusiv un 
element de identificare pentru produsele 
alimentare care sunt etichetate în 
conformitate cu sistemul național respectiv. 
Comisia face cunoscute respectivele detalii 
publicului, în special printr-o pagină web 
creată în acest scop.

(5) Statele membre furnizează Comisiei 
detalii privind sistemele naționale 
menționate la alineatul (1), precum 
criteriile și studiile științifice care stau la 
baza acestora, inclusiv un element de 
identificare pentru produsele alimentare 
care sunt etichetate în conformitate cu 
sistemul național respectiv. Comisia face 
cunoscute respectivele detalii publicului, în 
special printr-o pagină web creată în acest 
scop.

Or. en
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Justificare

Această dispoziție este esențială pentru a asigura transparența în privința sistemelor 
naționale.

Amendamentul 525
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 51a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Article 51a
Modificări la Regulamentul (CE) nr. 
178/2002
La articolul 25 din Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002, alineatul (1) se înlocuiește 
cu următorul text:
(1) Consiliul de administrație este compus 
din 16 membri numiți de Consiliu cu 
consultarea Parlamentului European, în 
baza unei liste elaborate de Comisie, care 
include un număr de candidați substanțial 
mai mare decât numărul de membri ce 
urmează a fi numiți, plus un reprezentant 
al Comisiei. Din totalul de 16 membri, doi 
membri sunt desemnați de către 
Parlamentul European. Patru dintre 
membri trebuie să fi lucrat în organizații 
reprezentând consumatorii și alte interese 
din lanțul alimentar. Lista elaborată de 
către Comisie, însoțită de documentația 
relevantă, se transmite Parlamentului 
European. În cel mai scurt timp și în trei 
luni de la comunicare, Parlamentul 
European poate să transmită avizul său 
Consiliului, care numește apoi consiliul 
de administrație.
Membrii Consiliului de administrație se 
numesc astfel încât să se asigure cele mai 
ridicate standarde de competență, o gamă 
largă de experiențe în materie și, în 
concordanță cu acestea, o cât mai mare 
repartizare geografică pe teritoriul 
Uniunii.
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Or. en

Amendamentul 526
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 51a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 51a
Modificare la Regulamentul (CE) nr. 

104/2000
La articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 
104/2000 se adaugă următoarea literă: 
„(d) dacă peștele provine din stocuri care 
fac obiectul unui plan de refacere adoptat 
de UE.”.

Or. en

Justificare

Este de un interes major pentru consumatori, atunci când iau decizia de a cumpăra, să știe 
dacă stocurile speciei de pește în cauză sunt în pericol. Prin urmare, articolul privind 
informațiile destinate consumatorilor din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 privind 
organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură ar trebui 
modificat pentru a permite consumatorilor să ia o decizie în cunoștință de cauză.

Amendamentul 527
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 53 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

articole se aplică începând cu [prima zi a 
lunii, 5 ani de la intrarea în vigoare].
Produsele alimentare introduse pe piață 
sau etichetate înainte de [data intrării în 
vigoare] care nu respectă dispozițiile 
prezentului regulament pot fi 
comercializate până la data valabilității 
minimale a acestora sau până la data 
limită de consum.

Or. fr

Justificare

Ar trebui preluată definiția IMM-urilor din legislația europeană. De asemenea, ar trebui 
luată în considerare gestionarea stocurilor.

Amendamentul 528
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 53 – paragraful 3 și paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Articolele 29-34 se aplică începând cu 
[prima zi a lunii, 3 ani de la intrarea în 
vigoare], cu excepția produselor alimentare 
etichetate de întreprinderi care au, la data 
intrării în vigoare, mai puțin de 100
angajați și a căror cifră de afaceri anuală 
și/sau al căror total al bilanțului anual nu 
depășește 5 milioane EUR, pentru care 
respectivele articole se aplică începând cu 
[prima zi a lunii, 5 ani de la intrarea în 
vigoare].

Produsele alimentare introduse pe piață 
înainte de data intrării în vigoare a 
prezentului regulament pot fi 
comercializate până la epuizarea 
stocurilor. 

Or. de
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Justificare

Dispozițiile speciale care se aplică IMM-urilor și cele privind numărul de angajați trebuie 
extinse pentru a le spori eficacitatea. În cazul produselor alimentare introduse pe piață 
înainte de intrarea în vigoare a regulamentului, trebuie pusă la dispoziție opțiunea de a 
continua vânzarea acestora până la epuizarea stocurilor.

Amendamentul 529
Peter Liese, Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 53 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Articolele 29-34 se aplică începând cu 
[prima zi a lunii, 3 ani de la intrarea în 
vigoare], cu excepția produselor alimentare 
etichetate de întreprinderi care au mai puțin 
de 50 angajați și a căror cifră de afaceri 
anuală și/sau al căror total al bilanțului 
anual nu depășește 2 milioane EUR, pentru 
care respectivele articole se aplică 
începând cu [prima zi a lunii, 5 ani de la 
intrarea în vigoare]. Statele membre pot 
adopta dispoziții interne în cazul acestor 
agenți economici mici și mijlocii din 
domeniul alimentar.

Or. de

Justificare

IMM-urile cu mai puțin de 50 de angajați, a căror cifră de afaceri anuală și/sau al căror total 
al bilanțului anual nu depășește 2 milioane EUR și care au una sau mai multe filiale 
independente de locul de producție, ar trebui de asemenea scutite de cerința de etichetare. 
Acest tip de agenți economici din domeniul alimentar nu sunt în măsură să pună la dispoziție 
informațiile cerute.
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Amendamentul 530
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 53 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsele alimentare introduse pe piață 
înainte de data intrării în vigoare a 
prezentului regulament, care nu respectă 
cerințele acestuia, pot fi comercializate 
până la epuizarea stocurilor. Cu toate 
acestea, anterior intrării în vigoare a 
prezentului regulament, Comisia 
Europeană, după consultarea 
reprezentanților industriei alimentare și a 
altor părți interesate, stabilește o dată 
finală ulterioară după care toate 
produsele alimentare ar trebui să respecte 
dispozițiile prezentului regulament, 
indiferent de stocuri sau de data expirării.

Or. en

Amendamentul 531
Chris Davies

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „declarația nutrițională” sau ”etichetarea 
nutrițională” se referă la informațiile ce 
consistă din:

1. „declarația nutrițională” sau ”etichetarea 
nutrițională” se referă la informațiile care 
menționează:

(a) valoarea energetică; sau (a) valoarea energetică; sau
(b) valoarea energetică și unul sau mai 
multe din următoarele elemente nutritive:

(b) valoarea energetică și unul sau mai 
multe din următoarele elemente nutritive și 
elementele componente ale acestora:

- grăsimi, - grăsimi,
- carbohidrați, - carbohidrați,
- fibre, - fibre,
- proteine, - proteine,
- sare, - sare,
- vitaminele și mineralele menționate în 
anexa XI, Partea A; punctul (1) și prezente 

- vitaminele și mineralele menționate în 
anexa XI, Partea A; punctul (1) și prezente 



PE431.151v01-00 24/51 AM\800455RO.doc

RO

în cantități semnificative după cum se 
prevede în anexa XI, Partea A; punctul (2).

în cantități semnificative după cum se 
prevede în anexa XI, Partea A; punctul (2).

Or. en

Amendamentul 532
Renate Sommer

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. de

Justificare

Aliniere la dispozițiile de la articolul 29 alineatul (2).

Amendamentul 533
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „polioli” înseamnă alcooli care conțin 
mai mult de două grupări hidroxil;

9. „polioli” înseamnă carbohidrați care 
reprezintă mono-, di- și oligozaharide sau 
polizaharide reduse și care se află pe lista 
îndulcitorilor autorizați;

Or. de

Justificare

Definiția propusă de Comisie este corectă, însă are implicații negative; în plus, ar trebui 
menționați numai poliolii relevanți pentru etichetarea produselor alimentare, adică 
îndulcitorii. 
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Amendamentul 534
Esther de Lange

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

13. „partea vizibilă a ambalajului”
înseamnă latura sau suprafața 
ambalajului produsului alimentar care 
este cel mai probabil să fie afișată sau 
făcută vizibilă în condiții normale sau 
uzuale de vânzare sau utilizare, cu condiția 
ca aspectul tradițional al produselor să nu 
fie afectat.

Or. en

Justificare

Termenul „partea vizibilă a ambalajului“ este mai adecvat în acest context, deoarece de 
obicei se are în vedere partea din față sau, când acest lucru nu este posibil, partea de sus a 
ambalajului. Pentru a nu afecta aspectul produselor alimentare tradiționale, informația este 
menționată în partea de jos sau pe spatele produsului alimentar tradițional.

Amendamentul 535
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Informația privind valoarea nutritivă ar trebui plasată pe ambalaj în locul ales de agentul 
economic. Prin urmare, nu este pertinentă definirea noțiunii de câmp vizual principal.
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Amendamentul 536
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1.1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1a Produse alimentare cu ambalaj care 
conține nanomateriale 
„ambalaj care conține nanomateriale” -
această mențiune însoțește numele 
produsului alimentar.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura libertatea de alegere a consumatorului, ar trebui să se menționeze dacă 
produsul are ambalaj care conține nanomateriale.

Amendamentul 537
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1 Produse alimentare care conțin un 
îndulcitor sau îndulcitori autorizați prin 
Directiva 89/107/CEE

2.1 Produse alimentare care conțin un 
îndulcitor sau îndulcitori autorizați prin 
Directiva 89/107/CEE

mențiunea „conține îndulcitor(i)” însoțește 
numele produsului alimentar.

mențiunea „conține îndulcitor(i)” însoțește 
numele produsului alimentar în câmpul 
vizual principal.

Or. en
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Amendamentul 538
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2 Produse alimentare care conțin atât 
adaos de zahăr, cât și un îndulcitor sau 
îndulcitori autorizați prin Directiva 
89/107/CEE

2.2 Produse alimentare care conțin atât 
adaos de zahăr, cât și un îndulcitor sau 
îndulcitori autorizați prin Directiva 
89/107/CEE

mențiunea „conține zahăr (zaharuri) și 
îndulcitor(i)” trebuie să fie adăugată la 
numele produsului alimentar.

mențiunea „conține zahăr (zaharuri) și 
îndulcitor(i)” însoțește numele produsului 
alimentar în câmpul vizual principal.

Or. en

Amendamentul 539
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3 Produse alimentare care conțin 
aspartam autorizat prin Directiva 
89/107/CEE

2.3 Produse alimentare care conțin 
aspartam sau produsul „neotame”, 
autorizate prin Regulamentul (CE) nr. 
1333/2008

„conține o sursă de fenilalanină” „conține o sursă de fenilalanină”

Or. en

Justificare

Neotam este pe cale de a fi autorizat prin procedura de comitologie. Acesta este derivat din 
aspartam și conține, de asemenea, fenilalanină. De aceea, adaptarea dispozițiilor privind 
etichetarea este importantă, în special pentru persoanele care suferă de fenilcetonurie.

Atât Directiva 89/107/CEE (la care se face referire în propunerea Comisiei), cât și Directiva 
94/35/CE (baza pentru autorizarea produsului „neotam”) se abrogă începând cu 20 ianuarie 
2010 și sunt înlocuite de Regulamentul nr. 1333/2003 privind aditivii alimentari.
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Amendamentul 540
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3a (nou)

Amendamentul

3a. ALIMENTE CARE CONȚIN ACIZI GLUTAMICI SAU SĂRURI ALE ACESTORA
3a.1 Alimente care conțin unul sau mai 
mulți dintre aditivii alimentari E620, 
E621, E622, E623, E624 și E625

„conține ingrediente care măresc 
apetitul”

Or. en

Amendamentul 541
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3b (nou)

Amendamentul

3b. ALIMENTE CARE CONȚIN METALE GRELE
3b.1 Carnea unor specii de pești prădători 
mari, specificați în anexa I punctul 
3.3.1.1. din Regulamentul 466/2001 al 
Comisiei, sau produse alimentare care 
conțin carne de la aceste specii de pești

mențiunea „conține metilmercur – nu se 
recomandă femeilor însărcinate sau care 
alăptează, femeilor care ar putea rămâne 
însărcinate și copiilor” se adaugă imediat 
după lista ingredientelor. În lipsa unei 
liste de ingrediente, mențiunea va fi 
specificată alături de numele produsului 
alimentar.

Or. en

Justificare

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution. 
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."
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Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.

Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.

Amendamentul 542
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3c (nou)

Amendamentul

3c. FRUCTE CU COAJĂ LEMNOASĂ ÎNTREGI
3c.1 Fructe cu coajă lemnoasă întregi 
împachetate

„Nu consumați fructe cu coajă lemnoasă 
care arată urât sau au un gust rău, 
deoarece ar putea conține niveluri ridicate 
de aflatoxine” - această mențiune ar 
trebui să apară pe etichetă de o manieră 
lizibilă.

Or. en

Justificare

În urma unui acord la nivelul ONU, Europa a crescut nivelurile permise de aflatoxine din 
fructele cu coajă lemnoasă la mai bine de dublul nivelurilor precedente. Studiile au arătat că 
dacă persoanele sunt rugate să evite fructele cu coajă lemnoasă pe care le consideră că au un 
gust rău, cantitatea de aflatoxine ingerate se poate reduce cu 90%. O etichetă de atenționare 
a putea scădea expunerea la aflatoxine a consumatorilor în ciuda unor niveluri-limită 
crescute.

Amendamentul 543
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Amendamentul

5a. TRATAMENTUL DE SUPRAFAȚĂ AL FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR
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Fructe și legume care au primit după 
recoltă un tratament de suprafață prin 
intermediul aditivilor sau al pesticidelor.

„tratate la suprafață”

Or. en

Justificare

Actualele norme nu cuprind nicio cerință generală de informare cu privire la tratamentul de 
suprafață al fructelor și legumelor după recoltare, fie prin intermediul aditivilor, fie al 
pesticidelor, pentru a menține prospețimea acestora.  Acesta înseamnă că produsele au o altă 
formă de „prospețime” decât cea sperată de consumator. Consumatorii au dreptul de a primi 
informații cu privire la faptul că produsele alimentare pe care le cumpără au primit 
tratament de suprafață. 

Amendamentul 544
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

- produse prelucrate a căror prelucrare 
constă numai din afumare sau maturare, 
precum și fructele și legumele uscate cum 
ar fi prunele sau caisele uscate, și care 
conțin un singur ingredient sau o singură 
categorie de ingrediente; 

Or. fr

Justificare

Fructele și legumele uscate care reprezintă produse prelucrate ar trebui de asemenea scutite 
de obligația menționării informațiilor privind valoarea nutritivă, întrucât procesul de uscare 
nu modifică componența produsului.
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Amendamentul 545
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- produse care se compun în esență 
(>50%) dintr-un singur ingredient sau 
categorie de ingrediente care le determină 
valoarea;

Or. de

Justificare

Carnea de găină neprelucrată nu face obiectul cerinței privind informațiile nutritive. Același 
lucru este valabil pentru condimente sau sare. Cu toate acestea, carnea de găină uscată și 
condimentată ar face obiectul cerinței privind informațiile nutritive. La fel și pentru 
preparatele din carne condimentate cu preparate lichide. Carnea neprelucrată, la fel ca 
fructele și legumele, poate să prezinte variații ale valorilor nutritive. De exemplu, conținutul 
de grăsime în fileul din piept de pui variază în funcție de sex, vârstă, regim alimentar etc. 
între 0,5% și 4%, ceea ce face, prin urmare, imposibilă o informare precisă cu privire la 
conținutul de grăsime. Influența unei marinade este nesemnificativă în acest context.

Amendamentul 546
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa IV – linuța 15a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- ambalajele multiple compozite;

Or. en

Justificare

Figurine ale lui Moș Crăciun și ale iepurașului de Paști, precum și alte daruri pentru ocazii 
festive fabricate din ciocolată și zahăr, sunt produse tradiționale fabricate cu migală. Acestea 
nu ar trebui să fie deformate de etichete nutriționale pe partea frontală și, prin urmare, ar 
trebui să fie exceptate de la afișarea obligatorie a informațiilor nutriționale.



PE431.151v01-00 32/51 AM\800455RO.doc

RO

Amendamentul 547
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 15b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- asortimente;

Or. en

Justificare

Figurine ale lui Moș Crăciun și ale iepurașului de Paști, precum și alte daruri pentru ocazii 
festive fabricate din ciocolată și zahăr, sunt produse tradiționale fabricate cu migală. Acestea 
nu ar trebui să fie deformate de etichete nutriționale pe partea frontală și, prin urmare, ar 
trebui să fie exceptate de la afișarea obligatorie a informațiilor nutriționale.

Amendamentul 548
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 15c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- cadouri;

Or. en

Justificare

Figurine ale lui Moș Crăciun și ale iepurașului de Paști, precum și alte daruri pentru ocazii 
festive fabricate din ciocolată și zahăr, sunt produse tradiționale fabricate cu migală. Acestea 
nu ar trebui să fie deformate de etichete nutriționale pe partea frontală și, prin urmare, ar 
trebui să fie exceptate de la afișarea obligatorie a informațiilor nutriționale.
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Amendamentul 549
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa IV liniuța 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

- produse alimentare ambalate sau în 
recipiente a căror suprafață maximã este 
mai micã de 25 cm²;

eliminat

Or. en

Justificare

Amendament legat de amendamentul la articolul 17 alineatul (2a) (nou), unde această teză a 
fost adăugată într-un articol, precizând că furnizarea informațiilor nutritive conexe pe 
internet este obligatorie, iar informațiile sunt disponibile la locul de cumpărare.

Amendamentul 550
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

- produse alimentare ambalate sau în 
recipiente a căror suprafață maximă este 
mai micã de 25 cm²;

- produse alimentare ambalate sau în 
recipiente a căror suprafață maximã este 
mai micã de 25 cm²; valoarea energetică 
astfel cum se menționează la articolul 29 
alineatul (1) literele (a)-(v) este 
menționată în câmpul vizual principal;

Or. en
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Amendamentul 551
Struan Stevenson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- produse alimentate care au designul sau 
ambalajul unor produse sezoniere, de lux 
sau de cadou;

Or. en

Justificare

Dulciurile de sezon și produsele în ambalaj de cadou ar trebui să fie scutite de obligația 
declarației nutriționale.

Amendamentul 552
János Áder

Propunere de regulament
Anexa V – partea B – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. hu
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Amendamentul 553
Jill Evans

Propunere de regulament
Anexa V – partea A – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, atunci când aplicarea 
celorlalte dispoziții ale prezentului 
regulament, în special cele prevăzute la art. 
9, nu este de natură să permită 
consumatorilor din statul membru de 
comercializare să cunoască natura reală a 
produsului și să îl distingă de produsele cu 
care ar putea fi confundat, denumirea 
produsului este însoțită de alte informații 
descriptive care trebuie să figureze în 
apropierea acesteia.

Cu toate acestea, atunci când aplicarea 
celorlalte dispoziții ale prezentului 
regulament, în special cele prevăzute la art. 
9, nu este de natură să permită 
consumatorilor din statul membru de 
comercializare să cunoască natura reală a 
produsului și să îl distingă de produsele cu 
care ar putea fi confundat, denumirea 
produsului este însoțită de alte informații 
descriptive care trebuie să figureze în 
același câmp vizual adiacent cu 
denumirea produsului alimentar și care 
trebuie să fie scrise într-un corp de literă 
clar și ușor de citit.

Or. en

Justificare

Informațiile descriptive trebuie să figureze în același câmp vizual ca și denumirea, într-un 
corp de literă ușor de citit, pentru a se evita inducerea în eroare a consumatorului.

Amendamentul 554
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Anexa V – partea B – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Denumirea alimentului indică toate 
ingredientele care provin dintr-o origine 
animală diferită de animalul principal 
pentru produse de carne care au aspect de 
tranșă, ciozvârtă, felie, porție sau carcasă 
de carne, precum și pentru produsele din 
pește.

Or. en
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Justificare

Informațiile privind toate speciile de carne și pește incluse într-un produs din carne ar trebui 
să fie furnizate astfel încât consumatorul să nu fie indus în eroare.

Amendamentul 555
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa V – partea B – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Numele alimentului de pe eticheta 
oricărui produs de carne care are un 
aspect de tranșă, ciozvârtă, felie, porție 
sau carcasă de carne, sau de carne 
conservată include o mențiune referitoare 
la:
(a) orice ingredient adăugat de origine 
animală diferită de restul cărnii; precum 
și
(b) orice adaos de apă în următoarele 
circumstanțe:
- în cazul cărnii gătite și negătite, sau a 
cărnii conservate gătite, orice adaos de 
apă în proporție mai mare de 5% din 
masa produsului;
- în cazul cărnii conservate negătite, orice 
adaos de apă în proporție mai mare de 
10% din masa produsului.

Or. en

Justificare

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.
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Amendamentul 556
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa V – partea B – punctul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Numele alimentului de pe eticheta 
oricărui produs din pește care are un 
aspect de tranșă, fileu, felie sau porție de 
pește include o mențiune referitoare la:
(a) orice ingredient adăugat de origine 
vegetală sau de origine animală dar care 
nu provine de la un pește; precum și
(b) orice adaos de apă în proporție mai 
mare de 5% din masa produsului.

Or. en

Justificare

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Amendamentul 557
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Anexa V – partea Ca (nouă)

Amendamentul

Partea Ca – DENUMIREA OFICIALĂ A ALIMENTELOR CARE SUNT 
ASEMĂNĂTOARE CU ALTE ALIMENTE
Nr Abatere în ceea ce privește tipul, calitatea și Denumirea oficială
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compoziția
1. În comparație cu brânza, înlocuirea totală sau 

parțială a grăsimii din lapte cu grăsime vegetală
Brânză de imitație

2. În comparație cu șunca, modificarea compoziției 
prin introducerea unor ingrediente mărunțite cu 
un conținut de carne mult mai redus

Șuncă de imitație

Or. de

Justificare

Consumatorii se simt dezamăgiți de utilizarea tot mai largă a produselor alimentare de 
imitație care conțin ingrediente de înlocuire mai ieftine.

Amendamentul 558
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa VI – partea B – rândul 17

Textul propus de Comisie

Definiția categoriei de produs alimentar Denumire

17. Mușchii scheletici1 ai mamiferelor și ai speciilor de 
păsări recunoscute ca fiind adecvate consumului uman 
împreună cu țesutul inclus în mod natural sau aderent, 
în cazul în care conținutul total de grăsime și țesut 
conjunctiv nu depășește valorile indicate mai jos și în 
cazul în care carnea reprezintă un ingredient al altui 
produs alimentar. Produsele acoperite de definiția 
„carne separată mecanic” se exclud din această definiție.

Conținuturile maxime de grăsime și țesut 
conjunctiv pentru ingredientele desemnate de termenul 
„carne de…”

„carne de …” și denumirea2

speciilor de animale de la care 
provine

Specii Grăsimi 
(%)

Țesut 
conjunctiv3

(%)

                                               
1 Diafragma și mușchii maseteri fac parte din mușchii scheletici în timp ce inima, limba, mușchii capului 
(alții decât mușchii maseteri), mușchii carpieni, tarsieni și cei ai cozii sunt excluși.
2 Pentru etichetarea în limba engleză, această desemnare poate fi înlocuită prin denumirea generică a 
ingredientului pentru speciile de animale în cauză.
3 Conținutul de țesut conjunctiv se calculează pe baza raportului dintre conținutul de colagen și conținutul 
de proteină din carne. Conținutul de colagen se obține prin înmulțirea conținutului de hidroxiprolină cu 8.
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Mamiferele (altele decât 
iepurii și porcinele) și 
amestecurile de specii în 
care predomină 
mamiferele.

25 25

Porcine 30 25

Păsări și iepuri 15 10

Dacă aceste limite maxime sunt depășite, dar toate 
celelalte criterii pentru definirea termenului „carne” 
sunt respectate, conținutul de „carne de…” trebuie să 
fie ajustat în sens descrescător în consecință, iar lista 
ingredientelor trebuie să menționeze, pe lângă 
termenul „carne de …”, prezența grăsimilor și/sau a 
țesutului conjunctiv.

Amendamentul

Definiția categoriei de produs alimentar Denumire

17. Mușchii scheletici1 ai mamiferelor și ai speciilor de 
păsări recunoscute ca fiind adecvate consumului uman 
împreună cu țesutul inclus în mod natural sau aderent, în 
cazul în care carnea reprezintă un ingredient al altui 
aliment. Produsele acoperite de definiția „carne separată 
mecanic” se exclud din această definiție.

„carne de …” și denumirea2

speciilor de animale de la care 
provine, urmată de cuvintele „din 
care” și proporția totală de 
grăsime și de țesut conjunctiv (în 
%)

Or. en

Justificare

 Nu este acceptabil ca produsele provenite de la animale în care grăsimile și țesutul 
conjunctiv reprezintă până la 55% să fie etichetate drept „carne”. Prin urmare, procentul de 
grăsime și țesut conjunctiv ar trebui menționat întotdeauna pe lista ingredientelor.

                                               
1 Diafragma și mușchii maseteri fac parte din mușchii scheletici în timp ce inima, limba, mușchii capului 
(alții decât mușchii maseteri), mușchii carpieni, tarsieni și cei ai cozii sunt excluși.
2 Pentru etichetarea în limba engleză, această desemnare poate fi înlocuită prin denumirea generică a 
ingredientului pentru speciile de animale în cauză.
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Amendamentul 559
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Anexa VI – partea B – rândul 17 – coloana din stânga – definiție

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

17. Mușchii scheletici ai mamiferelor și ai 
speciilor de păsări recunoscute ca fiind 
adecvate consumului uman împreună cu 
țesutul inclus în mod natural sau aderent, în 
cazul în care conținutul total de grăsime și 
țesut conjunctiv nu depășește valorile 
indicate mai jos și în cazul în care carnea 
reprezintă un ingredient al altui aliment. 
Produsele acoperite de definiția „carne 
separată mecanic” se exclud din această 
definiție, cu excepția cazului în care 
îndeplinesc cerințele de la anexa III secția 
V capitolul III punctul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Or. de

Justificare

Carnea separată mecanic (CSM) produsă cu ajutorul tehnologiilor moderne la presiune 
scăzută este echivalentă, în ceea ce privește calitatea igienică și vizuală, cu carnea tocată. În 
diferite state membre noțiunea de CSM are conotații negative atât de puternice, încât un 
produs de calitate din această categorie devine nevandabil. Acest lucru determină prețuri 
sporite pentru consumatorul final din aceste țări și provoacă denaturări semnificative ale 
concurenței.

Amendamentul 560
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Anexa VI – partea B – rândul 17 – coloana din stânga – tabel – ultimul rând

Textul propus de Comisie Amendamentul

Păsări și iepuri 15 10 Păsări și iepuri 30 25

Or. de
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Justificare

Die niedrigen Werte für Fett und Bindegewebe (Haut) diskriminieren Geflügelfleisch als 
Zutat z. B. in Wurstwaren gegenüber Rinder- und Schweinefleisch. Bindegewebe ist beim 
Herstellen von Wurstwaren zwingend erforderlich, um dem Produkt Festigkeit und Konsistenz 
zu geben. Ein Anteil von lediglich 10 % schränkt die Herstellung von reinen 
Geflügelprodukten erheblich ein. Ein Anheben auf 25 % wie bei den andern Tierarten wird 
den Weg für neue Produkte öffnen, ohne das der Verbraucher eine Qualitätsminderung 
befürchten müsste. Für das Herstellen von Geflügelwurstwaren werden häufig die Schenkel 
verwendet. Hähnchen- oder Putenschenkel mit Haut weisen heute oft einen Fettanteil von 
über 15 % auf. Bei Geflügelwurst muss dann bei der Deklaration der Inhaltsstoffe  
Geflügelfleisch und Geflügelfett angegeben werden, während bei Verwendung von magerem 
Schweinefleisch Fett hinzugefügt werden kann, ohne dass eine Deklaration notwendig ist. Da 
der Verbraucher zukünftig über die Nährwertangabe über den Fettgehalt des Nahrungsmittels 
informiert wird, muss hier Chancengleichheit geschaffen werden.

Amendamentul 561
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Anexa VI – partea B – rândul 18 – coloana din stânga

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. Toate tipurile de produse cuprinse în 
definiția „carne separată mecanic”.

18. Toate tipurile de produse cuprinse în 
definiția „carne separată mecanic”, care nu 
îndeplinesc cerințele de la anexa III secția 
V capitolul III punctul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Or. de

Justificare

Completare necesară pentru a face deosebirea de modificarea de la anexa VI partea B tabel 
rândul 17 coloana 1.

Amendamentul 562
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa VI – partea B – rândul 18 – coloana din dreapta

Textul propus de Comisie Amendamentul

„carne separată mecanic” și denumirea (3) „carne separată mecanic” și denumirea (3) 
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speciilor de animale de la care provine speciilor de animale de la care provine, 
urmată de cuvintele „din care” și 
proporția totală de grăsime și de țesut 
conjunctiv (în %)

Or. en

Justificare

A se vedea mai sus. Procentul de grăsime și țesut conjunctiv ar trebui menționat întotdeauna 
pe lista ingredientelor.

Amendamentul 563
Esther de Lange

Propunere de regulament
Anexa VI – partea C – listă – rândul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Enzime 1
1Denumirea specifică sau numărul CE nu sunt 
obligatorii.

Or. en

Justificare

Aditivi: Un număr de aditivi au denumiri foarte lungi sau foarte specializate, care nu 
furnizează consumatorilor informații suplimentare, ci ocupă mult spațiu pe etichetă. Astfel, se 
justifică folosirea unor denumiri mai scurte sau generice.
Enzime: Denumirile enzimelor nu conțin informații utile pentru consumatori și pot fi găsite în 
diverse categorii.  Denumirea generică „enzime” va oferi consumatorilor o informație utilă 
despre produs. Această abordare nu este unică, având în vedere faptul că se aplică de mulți 
ani pentru amidoane modificate.

Amendamentul 564
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Anexa VI –partea C – listă – rândul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Extract de celuloză1
1Nu este necesar să se indice numele specific sau 
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numărul CE.

Or. de

Justificare

Nach europöischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise einen 
negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es sollte 
daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen Namen aufgeführt werden können.

Amendamentul 565
Esther de Lange

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Nu este obligatorie indicarea cantității 
nete în cazul alimentelor:

1. Nu este obligatorie indicarea cantității 
nete în cazul alimentelor:

(a) care sunt supuse unor pierderi 
considerabile din volumul sau din masa lor 
și care sunt vândute la bucată sau cântărite 
în fața cumpărătorului; sau

(a) care sunt supuse unor pierderi 
considerabile din volumul sau din masa lor 
sau care sunt vândute la bucată fără a fi 
preambalate sau cântărite în fața 
cumpărătorului; sau

(b) a căror cantitate netă este mai mică de 5 
grame sau de 5 mililitri; această dispoziție 
nu se aplică, cu toate acestea, în cazul 
ingredientelor și plantelor aromatice.

(b) a căror cantitate netă este mai mică de 5 
grame sau de 5 mililitri; această dispoziție 
nu se aplică, cu toate acestea, în cazul 
ingredientelor și plantelor aromatice;
(ba) pentru care există derogări în alte 
dispoziții juridice.

Or. en

Justificare

Ajustare lingvistică pentru a respecta terminologia utilizată până în momentul de față în 
[versiunea germană a] Directivei 2000/13/CE privind etichetarea („Nettofüllmenge“).

Litera (a): Produsele vizate sunt de obicei nu sunt de obicei preambalate atunci când sunt 
vândute consumatorilor. Cuvântul „sau” în loc de „și” acoperă mai bine această categorie 
de produse.
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Litera (c): se face referire la articolul 2 alineatul (2) din Directiva 2001/111/CE privind 
zaharurile (derogarea acordată produselor care cântăresc sub 20g). Astfel, la litera (c) ar 
trebui să se precizeze că astfel de dispoziții speciale rămân în vigoare.

Amendamentul 566
Renate Sommer

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) care sunt supuse unor pierderi 
considerabile din volumul sau din masa lor 
și care sunt vândute la bucată sau cântărite 
în fața cumpărătorului; sau

(a) care sunt supuse unor pierderi 
considerabile din volumul sau din masa lor 
sau care sunt vândute la bucată sau 
cântărite în fața cumpărătorului; sau

Or. de

Amendamentul 567
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Nu este obligatorie indicarea cantității 
nete în cazul alimentelor:

1. Nu este obligatorie indicarea cantității 
nete în cazul alimentelor:

(a) care sunt supuse unor pierderi 
considerabile din volumul sau din masa lor 
și care sunt vândute la bucată sau cântărite 
în fața cumpărătorului; sau

(a) care sunt supuse unor pierderi 
considerabile din volumul sau din masa lor 
și care sunt vândute la bucată sau cântărite 
în fața cumpărătorului; sau

(b) a căror cantitate netă este mai mică de 5 
grame sau de 5 mililitri; această dispoziție 
nu se aplică, cu toate acestea, în cazul 
ingredientelor și plantelor aromatice.

(b) a căror cantitate netă este mai mică de 5 
grame sau de 5 mililitri; această dispoziție 
nu se aplică, cu toate acestea, în cazul 
condimentelor și plantelor aromatice; sau
(ba) a căror cantitate netă este mai mică 
de 50 g pentru dulciuri, ciocolată și alte 
produse pe bază de cacao, produse pe 
bază de migdale sau fructe cu coajă 
lemnoasă sau alte semințe oleaginoase; 
sau
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(bb) a căror cantitate netă este mai mică 
de 100 g pentru biscuiți, prăjituri și alte 
produse de patiserie; 
fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice.

Or. de

Justificare

În momentul de față, un număr de țări aplică derogări naționale de la obligația de indicare a 
cantității nete (de exemplu, Franța, Germania, Irlanda, Marea Britanie). Dacă acest lucru nu 
mai este posibil, anexa trebuie să menționeze cantități nete de 50 g și 100 g ca cel mai mic 
numitor comun.

Amendamentul 568
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa VIII –punctul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

5. Atunci când un aliment solid este 
prezentat într-un mediu lichid de acoperire, 
greutatea netă după scurgere a 
componentei solide este, de asemenea, 
indicată pe etichetă. Prețul pe kilogram 
referitor la alimentul respectiv se bazează 
exclusiv pe greutatea netă după scurgere.

Or. en

Justificare

Dispoziție care să garanteze că nu se induce în eroare consumatorul cu privire la prețul de pe 
etichetă.



PE431.151v01-00 46/51 AM\800455RO.doc

RO

Amendamentul 569
Esther de Lange

Propunere de regulament
Anexa XI – partea A – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

- 15% din DZR pentru 100 g sau pe porție 
în cazul solidelor sau
- 7,5% din DZR pentru 100 ml sau pe 
porție în cazul lichidelor sau
- 5% din DZR pentru 100 kcal (12% din 
DZR de 1 MJ) sau 
- o cantitate prevăzută prin derogările 
acordate în conformitate cu articolul 6 
din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 decembrie 2006 privind adaosul de 
vitamine și minerale, precum și de 
anumite substanțe de alt tip în produsele 
alimentare sau
- per ambalaj, în cazul în care acesta 
conține numai o singură porție.

Or. en

Justificare

The current proposal for significant amount of 15% of the RDA per 100g or 100ml is an 
arbitrary level that excludes most of the basic foodstuffs like fruits, vegetables, potatoes, 
bread and milk from declaring certain vitamins and minerals on the label. These basic food 
groups are a major contributor to the vitamin and mineral intake, and are recommended in 
dietary guidelines in EU countries. The current proposal favours non-basic food stuffs with 
added vitamins and minerals over basic food groups with naturally present vitamins and 
minerals. 

In addition, the proposal penalises liquid foods with a low content of dry matter and a low 
energy density. This is especially the case for beverages such as consumption milk and liquid 
milk products. Finally, this amendment will bring the provisions in line with the Codex 
Alimentarius.
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Amendamentul 570
Renate Sommer

Propunere de regulament
Anexa XI – partea B

Textul propus de Comisie Amendamentul

PARTEA B – CONSUMUL DE 
REFERINȚĂ DE ENERGIE ȘI 
NUTRIENȚI SELECTAȚI ALȚII DECÂT 
VITAMINE ȘI MINERALE (ADULȚI)

PARTEA B – CONSUMUL ZILNIC DE 
REFERINȚĂ DE ENERGIE ȘI 
NUTRIENȚI SELECTAȚI ALȚII DECÂT 
VITAMINE ȘI MINERALE (ADULȚI)

Energie sau 
nutrient

Consumul de 
Referință

Energie sau 
nutrient

Consumul de 
Referință

Energie 8400 kJ
(2000 kcal)

Energie 2000 kcal

Proteine 80 g
Grăsime totală 70 g Grăsime totală 70 g
Acizi grași 
saturați

20 g Acizi grași saturați 20 g

Glucide 230 g Glucide 230 g
Zaharuri 90 g Zaharuri 90 g
Sare 6 g Sodiu 2,4 g

Or. de

Justificare

Proteinele, ca substanțe nutritive esențiale care contribuie și la aportul energetic, ar trebui de 
asemenea menționate. O menționare specială a zaharurilor nu este relevantă, deoarece 
glucidele sunt menționate ca total. Conținutul energetic ar trebui menționat exclusiv în kcal, 
deoarece aceasta este informația pe care consumatorul o înțelege și o utilizează.

Amendamentul 571
Anna Rosbach

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Adaos de zahăr1 45 g
1În cazul în care zaharuri rafinate au fost 
adăugate unui produs alimentar, conținutul și 
procentul valorilor de referință pentru acestea ar 
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trebui, de asemenea, specificate.

Or. en

Justificare

AESA a propus cantitatea de 45 g de adaos de zahăr.

Amendamentul 572
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Anexa XI – partea B – rândurile 4a, 4b, 4c, 4d (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energie sau 
nutrient

Consumul de 
Referință

Energie sau 
nutrient

Consumul de 
Referință

Energie 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energie 8400 kJ
(2000 kcal)

Grăsime totală 70 g Grăsime totală 70 g
Acizi grași 
saturați

20 g Acizi grași saturați 20 g

Acizi grași 
monosaturați

34 g

Acizi grași 
polisaturați

16 g

Acizi grași Omega 
6

14 g

Acizi grași Omega 
3

2,2 g

Glucide 230 g Glucide 230 g
Zaharuri 90 g Zaharuri 90 g
Sare 6 g Sare 6 g

Or. ro

Justificare

Lista de nutrienți este bine să fie mai exhaustivă, deoarece unele tipuri de grăsimi oferă 
beneficii de sănătate iar consumatorii pot să aleagă produse pe baza acestor informații.
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Amendamentul 573
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa XI – partea B

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energie sau 
nutrient

Consumul de 
Referință

Energie sau 
nutrient

Consumul de 
referință1

Energie 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energie

Grăsime totală 70 g Grăsime totală
Acizi grași 
saturați

20 g Acizi grași saturați

Glucide 230 g Glucide
Zaharuri 90 g Zaharuri
Sare 6 g Sare

1Valorile urmează să fie stabilite în 
funcție de articolul 31 alineatul (3a)

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 AESA cu privire la 
valorile alimentare de referință (5 august 2009) prevede că nu se pot da recomandări pentru 
zaharuri, din cauza insuficienței datelor. Prin urmare, este rezonabil ca descoperirile 
științifice să fie în continuare dezbătute înainte de stabilirea unor valori de referință care nu 
sunt general acceptate. 

Legat de amendamentul la articolul 31 alineatul (3a) (nou).

Amendamentul 574
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa XIII – partea Ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea Ca - Prezentarea grafică a 
informațiilor privind valoarea nutritivă
În cazul în care sunt prezentate și în 
formă grafică, informațiile privind 
valoarea nutritivă ar putea fi prezentate, 
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de asemenea, alături de alte reprezentări 
grafice, sub una dintre următoarele 
forme: 

Modelul cilindrilor

100 g conțin:
kcal / zaharuri / grăsimi / saturați / sare

procentul din consumul zilnic recomandat pentru un adult

Modelul 1 plus 4

Varianta 1

per porție (porția = 50 g)
energie / zaharuri / grăsimi / saturați / sare
valori indicative ca % din consumul zilnic

Varianta 2
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per porție (porția = 50 g)
energie / zaharuri / grăsimi / saturați / sare
valori indicative ca % din consumul zilnic

Or. de

Justificare

Acest amendament trebuie examinat împreună cu amendamentul prezentat de același deputat 
la articolul 33 alineatul (1). O prezentare grafică poate îmbunătăți în mod substanțial 
înțelegerea de către consumatori a informațiilor nutriționale. 

Amendamentul 575
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa XIIIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA XIIIa
CATEGORII DE PRODUSE 

ALIMENTARE
menționate la articolul 34 alineatul (1b) 

Pentru produsele alimentare din 
următoarele categorii de produse 
alimentare, prezentarea printr-un sistem 
de codificare în diferite culori este 
obligatorie.
- alimente gata de consum;
- produse preparate de origine animală;
- gustări preambalate;
- cereale pentru micul dejun;
- băuturi, cu excepția sucurilor de fructe, 
astfel cum sunt definite în Directiva 
2001/112/CE a Consiliului din 20 
decembrie 2001.

Or. en


