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Amendamentul 108
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Considerentul 15 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(15) Normele Uniunii ar trebui să se aplice 
numai întreprinderilor, noţiune care
implică o anumită continuitate a 
activităţilor şi un anumit nivel de 
organizare. Operaţiuni cum ar fi 
manipularea ocazională, servirea şi 
vânzarea produselor alimentare de către 
persoane fizice în cadrul unor evenimente
precum evenimentele în scopuri caritabile 
sau târgurile şi reuniunile comunităţii 
locale nu ar trebui să intre sub incidenţa
prezentului regulament.

(15) Normele Uniunii trebuie să se aplice 
numai întreprinderilor, adică entităţilor
care au activităţi economice lucrative 
continue şi organizate.. Operaţiunile cum 
ar fi manipularea şi livrarea ocazională de 
produse alimentare, servirea hranei şi 
vânzarea produselor alimentare de către 
persoane fizice, de exemplu în cadrul unor 
evenimente în scopuri caritabile sau 
târgurile şi reuniunile comunităţii locale, 
precum şi vânzarea produselor alimentare 
sub diferite forme de comercializare 
directă de către agricultori, trebuie să nu 
intre în domeniul de aplicare al
prezentului regulament.

Or. it

Amendamentul 109
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(15a) Pentru a evita suprasolicitarea, în 
special a IMM-urilor din sectorul 
alimentar artizanal şi sectorul comerţului 
cu amănuntul de produse alimentare, 
care includ şi întreprinderile mici şi 
mijlocii care oferă servicii de restauraţie 
colectivă, ar trebui ca produsele care nu 
sunt preambalate şi care sunt vândute 
publicului de către IMM-uri să fie 
exceptate de la cerinţele de etichetare. 
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Or. el

Amendamentul 110
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Considerentul 24 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(24) Atunci când sunt utilizate pentru 
producerea alimentelor şi rămân prezente 
în acestea, anumite ingrediente, alte 
substanţe sau produse (precum adjuvanţii 
tehnologici) cauzează alergii sau 
intoleranţe consumatorilor, iar unele dintre 
aceste alergii sau intoleranţe reprezintă un 
pericol pentru sănătatea celor în cauză.
Este importantă furnizarea de informaţii cu 
privire la prezenţa aditivilor alimentari, a 
adjuvanţilor tehnologici şi a altor substanţe 
sau produse care pot cauza alergii sau 
intoleranţe pentru a permite consumatorilor 
care suferă de alergii sau intoleranţe 
alimentare să poată face alegeri sigure şi în 
cunoştinţă de cauză.

(24) Atunci când sunt utilizate pentru 
producerea alimentelor şi rămân prezente 
în acestea, anumite ingrediente, alte 
substanţe sau produse (precum adjuvanţii 
tehnologici) pot provoca alergii sau 
intoleranţe unor persoane, iar unele dintre 
aceste alergii sau intoleranţe reprezintă un 
pericol pentru sănătatea celor în cauză.
Prin urmare, este important să se furnizeze
informaţii cu privire la prezenţa aditivilor 
alimentari, a adjuvanţilor tehnologici şi a 
altor substanţe cu efect alergenic 
demonstrat ştiinţific şi a altor substanţe
sau produse care pot cauza alergii sau 
intoleranţe pentru a permite 
consumatorilor, în special acelora dintre ei
care suferă de alergii sau intoleranţe 
alimentare, să poată alege în cunoştinţă de 
cauză produse sigure pentru ei. De 
asemenea, ar trebui indicată prezenţa 
oricăror urme de astfel de substanţe, în 
aşa fel încât persoanele care suferă de 
alergii mai grave să poată face alegeri 
sigure. În acest sens, ar trebui elaborate 
norme comune.

Or. sv

Amendamentul 111
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 27 
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Poziţia Consiliului Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Se reia poziţia Parlamentului în primă lectură.

Amendamentul 112
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Considerentul 27a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(27a) În conformitate cu rezoluţia 
Parlamentului European, cu avizul 
Comitetului Economic şi Social 
European1, cu activitatea Comisiei 
Europene, precum şi cu preocupările 
publicului general referitoare la 
problemele generate de alcool, în special 
în cazul tinerilor şi al consumatorilor 
vulnerabili, Comisia ar trebui să 
stabilească, împreună cu statele membre, 
o definiţie pentru băuturi cum ar fi cele 
de tip „alcopop”, destinate în mod specific 
tinerilor. Din cauza naturii lor alcoolice, 
acestea ar trebui să aibă cerinţe de 
etichetare mai stricte şi ar trebui să fie în 
mod clar separate de băuturile răcoritoare 
în magazine.
__________________
1 JO C 77, 31.3.2009, p. 81.

Or. en
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Justificare

Amendamentul 21 din prima lectură.

Amendamentul 113
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 28 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor cu privire la 
celelalte băuturi alcoolice. Există deja 
norme specifice ale Uniunii privind 
etichetarea vinului. Regulamentul (CE) 
nr. 1234/2007 al Consiliului din 
22 octombrie 2007 de instituire a unei 
organizări comune a pieţelor agricole şi 
privind dispoziţii specifice referitoare la 
anumite produse agricole („Regulamentul 
unic OCP”) prevede norme care asigură 
protecţia şi informarea adecvată a 
consumatorilor. Prin urmare, obligaţia de a 
indica lista ingredientelor şi de a furniza o 
declaraţie nutriţională nu trebuie să fie 
aplicată în cazul vinului în această etapă. În 
mod similar, protecţia consumatorilor în 
privinţa anumitor băuturi alcoolice este 
asigurată prin Regulamentul (CEE) nr. 
1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de 
stabilire a normelor generale privind 
definirea, descrierea şi prezentarea 
vinurilor aromatizate, a băuturilor 
aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor 
aromatizate din produse vitivinicole, 
precum şi prin Regulamentul (CE) nr. 
110/2008 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind 
definirea, desemnarea, prezentarea, 
etichetarea şi protecţia indicaţiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase. Prin 
urmare, aceeaşi exceptare ar trebui să se 
aplice băuturilor reglementare de cele două 
regulamente.

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor cu privire la 
băuturile alcoolice. Există deja norme 
specifice ale Uniunii privind etichetarea 
vinului. Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 
al Consiliului din 22 octombrie 2007 de 
instituire a unei organizări comune a 
pieţelor agricole şi privind dispoziţii 
specifice referitoare la anumite produse 
agricole („Regulamentul unic OCP”) 
prevede norme care asigură protecţia şi 
informarea adecvată a consumatorilor. Prin 
urmare, obligaţia de a indica lista 
ingredientelor şi de a furniza o declaraţie 
nutriţională nu trebuie să fie aplicată în 
cazul vinului în această etapă. În mod 
similar, protecţia consumatorilor în privinţa 
anumitor băuturi alcoolice este asigurată 
prin Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al 
Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a 
normelor generale privind definirea, 
descrierea şi prezentarea vinurilor 
aromatizate, a băuturilor aromatizate pe 
bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate 
din produse vitivinicole, precum şi prin 
Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 15 ianuarie 2008 privind definirea, 
desemnarea, prezentarea, etichetarea şi 
protecţia indicaţiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase. Prin urmare, aceeaşi 
exceptare ar trebui să se aplice băuturilor 
reglementare de cele două regulamente.

Or. en
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Justificare

Se reia poziţia Parlamentului în primă lectură.

Amendamentul 114
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 29 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(29) În ceea ce priveşte băuturile 
comparabile cu vinurile, vinurile 
aromatizate, băuturile aromatizate pe 
bază de vin, cocteilurile aromatizate din 
produse vitivinicole şi băuturile spirtoase, 
trebuie să se fie supuse aceluiaşi 
tratament ca şi băuturile respective şi să 
se asigure aplicarea aceloraşi cerinţe ale 
legislaţiei privind informaţiile referitoare 
la produsele alimentare ca şi în cazul 
băuturilor menţionate. Prin urmare, 
exceptarea de la obligaţia de a indica lista 
ingredientelor şi de a furniza o declaraţie 
nutriţională ar trebui să se aplice şi 
băuturilor care conţin mai mult de 1,2% 
alcool în volum obţinute prin fermentarea 
fructelor sau legumelor, hidromelului şi 
tuturor tipurilor de bere.

eliminat

Or. en

Amendamentul 115
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 30 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(30) Cu toate acestea, Comisia ar trebui să 
întocmească, în termen de cinci ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, un raport care să abordeze 
chestiunea exceptării unor categorii de 
băuturi în special de obligaţia de a fi 

(30) Cu toate acestea, Comisia ar trebui să 
întocmească, în termen de cinci ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, un raport care să abordeze 
chestiunea exceptării oricăror categorii de 
băuturi alcoolice în special de obligaţia de 
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însoţite de informaţii privind valoarea 
energetică, precum şi motivele care ar 
justifica eventualele exceptări, ţinând 
seama de nevoia de a asigura coerenţa cu 
alte politici relevante ale Uniunii. De 
asemenea, Comisia poate propune, dacă 
este necesar, cerinţe specifice în contextul 
prezentului regulament.

a fi însoţite de informaţii privind valoarea 
energetică, precum şi motivele care ar 
justifica eventualele exceptări, ţinând 
seama de nevoia de a asigura coerenţa cu 
alte politici relevante ale Uniunii. De 
asemenea, Comisia ar trebui să propună, 
dacă este cazul, cerinţe specifice în
contextul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 116
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Considerentul 30 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(30) Cu toate acestea, Comisia ar trebui să 
întocmească, în termen de cinci ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, un raport care să abordeze 
chestiunea exceptării unor categorii de 
băuturi în special de obligaţia de a fi 
însoţite de informaţii privind valoarea 
energetică, precum şi motivele care ar 
justifica eventualele exceptări, ţinând 
seama de nevoia de a asigura coerenţa cu 
alte politici relevante ale Uniunii. De 
asemenea, Comisia poate propune, dacă 
este necesar, cerinţe specifice în contextul 
prezentului regulament.

(30) Cu toate acestea, Comisia ar trebui să 
întocmească, în termen de cinci ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, un raport care să abordeze 
chestiunea exceptării băuturilor alcoolice
în special de obligaţia de a fi însoţite de 
informaţii privind valoarea energetică, 
precum şi motivele care ar justifica 
eventualele exceptări, ţinând seama de 
nevoia de a asigura coerenţa cu alte politici 
relevante ale Uniunii. De asemenea, 
Comisia poate propune, dacă este necesar, 
cerinţe specifice în contextul prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Nu există nicio justificare pentru a trata în mod diferit categoriile de băuturi alcoolice, nici în 
ceea ce priveşte indicarea pe etichete a informaţiilor nutriţionale şi a ingredientelor, nici în 
ceea ce priveşte indicarea valorii energetice pe etichete. Toate aspectele trebuie analizate în 
raportul Comisiei redactat în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a noului 
regulament. Deşi propunerea Consiliului de a introduce posibilitatea tratamentului 
diferenţiat este nouă, Parlamentul a convenit în primă lectură că nu ar trebui să existe 
discriminare între categoriile de băuturi alcoolice.
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Amendamentul 117
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Considerentul 31 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(31) Ar trebui să se indice ţara de origine 
sau locul de provenienţă a unui produs 
alimentar atunci când, în absenţa unei 
astfel de menţiuni, consumatorul ar putea fi 
indus în eroare cu privire la ţara de origine 
reală sau locul real de provenienţă a 
produsului. În toate cazurile, modul de 
indicare a ţării de origine sau a locului de 
provenienţă nu ar trebui să înşele 
consumatorul şi ar trebui să se bazeze pe 
criterii clar definite care să asigure condiţii 
de concurenţă echitabile la nivelul 
industriei şi care să îmbunătăţească 
înţelegerea de către consumatori a 
informaţiilor privind ţara de origine sau 
locul de provenienţă a produsului 
alimentar. Astfel de criterii nu ar trebui să 
se aplice indicaţiilor referitoare la 
denumirea sau adresa operatorului din 
sectorul alimentar.

(31) Ar trebui să se indice ţara de origine 
sau locul de provenienţă a unui produs 
alimentar, ca o cerinţă obligatorie în 
temeiul articolului 25, atunci când, în 
absenţa unei astfel de menţiuni, 
consumatorul ar putea fi indus în eroare cu 
privire la ţara de origine reală sau locul real 
de provenienţă a produsului. În toate 
cazurile, modul de indicare a ţării de 
origine sau a locului de provenienţă nu ar 
trebui să înşele consumatorul şi ar trebui să 
se bazeze pe criterii clar definite care să 
asigure condiţii de concurenţă echitabile la 
nivelul industriei şi care să îmbunătăţească 
înţelegerea de către consumatori a 
informaţiilor privind ţara de origine sau 
locul de provenienţă a produsului 
alimentar. Astfel de criterii nu trebuie să se 
aplice indicaţiilor referitoare la denumirea 
sau adresa operatorului din sectorul 
alimentar.

Or. it

Justificare
A se vedea amendamentul 309 din poziţia Parlamentului în primă lectură.

Amendamentul 118
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Considerentul 31 

Poziţia Consiliului Amendamentul

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

(31) Ar trebui să se indice, de o manieră 
obligatorie, în conformitate cu articolul 9 
alineatul (1) litera (i), ţara de origine sau 
locul de provenienţă a unui produs 
alimentar atunci când, în absenţa unei 
astfel de menţiuni, consumatorul ar putea fi 
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produsului. În toate cazurile, modul de 
indicare a ţării de origine sau a locului de 
provenienţă nu ar trebui să înşele 
consumatorul şi ar trebui să se bazeze pe 
criterii clar definite care să asigure condiţii 
de concurenţă echitabile la nivelul 
industriei şi care să îmbunătăţească 
înţelegerea de către consumatori a 
informaţiilor privind ţara de origine sau 
locul de provenienţă a produsului 
alimentar. Astfel de criterii nu ar trebui să 
se aplice indicaţiilor referitoare la 
denumirea sau adresa operatorului din 
sectorul alimentar.

indus în eroare cu privire la ţara de origine 
reală sau locul real de provenienţă a 
produsului. În toate cazurile, modul de 
indicare a ţării de origine sau a locului de 
provenienţă nu ar trebui să înşele 
consumatorul şi ar trebui să se bazeze pe 
criterii clar definite care să asigure condiţii 
de concurenţă echitabile la nivelul 
industriei şi care să îmbunătăţească 
înţelegerea de către consumatori a 
informaţiilor privind ţara de origine sau 
locul de provenienţă a produsului 
alimentar. Astfel de criterii nu ar trebui să 
se aplice indicaţiilor referitoare la 
denumirea sau adresa operatorului din 
sectorul alimentar.

Or. en

Justificare

Amendamentul 309 din prima lectură.

Amendamentul 119
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Considerentul 32 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(32) În anumite cazuri, operatorii din 
sectorul alimentar ar putea dori să indice 
în mod voluntar originea unui produs 
alimentar, pentru a atrage atenţia 
consumatorilor asupra calităţilor 
produsului lor. Aceste indicaţii ar trebui 
să corespundă, de asemenea, unor criterii 
armonizate.

eliminat

Or. it
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Amendamentul 120
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Considerentul 33 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(33) Indicarea originii este în momentul 
de faţă obligatorie pentru carnea de vită şi 
mânzat şi pentru produsele din carne de 
vită şi mânzat în Uniune, ca urmare a 
crizei encefalopatiei spongiforme bovine, 
această situaţie creând un anumit nivel de 
aşteptare din partea consumatorilor. 
Evaluarea de impact realizată de Comisie 
confirmă faptul că originea cărnii pare să 
reprezinte o preocupare importantă 
pentru consumatori. În Uniune sunt 
consumate pe scară largă şi alte tipuri de 
carne, precum carnea de animale din 
specia porcină, ovină, caprină şi carnea 
de păsări de curte. Prin urmare ar trebui 
să se impună declararea obligatorie a 
originii acestor produse. Cerinţele 
specifice privind originea ar putea să 
difere în funcţie de tipul de carne, 
conform caracteristicilor speciilor 
animale. Ar trebui să se prevadă stabilirea 
prin norme de punere în aplicare a 
cerinţelor obligatorii care ar putea varia 
în funcţie de tipul de carne, ţinând seama 
de principiul proporţionalităţii şi de 
obligaţiile administrative care revin 
operatorilor din sectorul alimentar şi 
autorităţilor de aplicare.

eliminat

__________________
15. Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem 
de identificare şi înregistrare a bovinelor 
şi privind etichetarea cărnii de vită şi 
mânzat şi a produselor din carne de vită şi 
mânzat (JO L 204, 11.8.2000, p. 1).

Or. nl
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Justificare

Trebuie să se ia măsuri pentru a se asigura faptul că menţionarea obligatorie pe etichetă a 
originii şi a provenienţei cărnii de porc, de oaie, de capră şi a cărnii de pasăre nu poate fi 
interpretată ca o procedură de etichetare a calităţii. Indiferent de statul membru în care sunt 
fabricate produsele alimentare, acestea trebuie să fie de o foarte bună calitate peste tot în 
UE. Menţionarea obligatorie a originii pe etichete va creşte sarcinile administrative ale 
întreprinderilor.

Amendamentul 121
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 33 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(33) Indicarea originii este în momentul de 
faţă obligatorie pentru carnea de vită şi 
mânzat şi pentru produsele din carne de 
vită şi mânzat în Uniune, ca urmare a crizei 
encefalopatiei spongiforme bovine, această 
situaţie creând un anumit nivel de aşteptare 
din partea consumatorilor. Evaluarea de 
impact realizată de Comisie confirmă 
faptul că originea cărnii pare să reprezinte 
o preocupare importantă pentru 
consumatori. În Uniune sunt consumate pe 
scară largă şi alte tipuri de carne, precum 
carnea de animale din specia porcină,
ovină, caprină şi carnea de păsări de curte. 
Prin urmare ar trebui să se impună 
declararea obligatorie a originii acestor 
produse. Cerinţele specifice privind 
originea ar putea să difere în funcţie de 
tipul de carne, conform caracteristicilor 
speciilor animale. Ar trebui să se prevadă 
stabilirea prin norme de punere în aplicare 
a cerinţelor obligatorii care ar putea varia 
în funcţie de tipul de carne, ţinând seama 
de principiul proporţionalităţii şi de 
obligaţiile administrative care revin 
operatorilor din sectorul alimentar şi 
autorităţilor de aplicare.

(33) Indicarea originii este în momentul de 
faţă obligatorie pentru carnea de vită şi 
mânzat şi pentru produsele din carne de 
vită şi mânzat în Uniune, ca urmare a crizei 
encefalopatiei spongiforme bovine, această 
situaţie creând un anumit nivel de aşteptare 
din partea consumatorilor. Evaluarea de 
impact realizată de Comisie confirmă 
faptul că originea cărnii pare să reprezinte 
o preocupare importantă pentru 
consumatori. În Uniune sunt consumate pe 
scară largă şi alte tipuri de carne, precum 
carnea de animale din specia porcină, 
ovină, caprină şi carnea de păsări de curte. 
Prin urmare ar trebui să se impună 
declararea obligatorie a originii acestor 
produse, inclusiv în cazul în care acestea 
sunt utilizate în produsele alimentare 
prelucrate. Cerinţele specifice privind 
originea ar putea să difere în funcţie de 
tipul de carne, conform caracteristicilor 
speciilor animale. Ar trebui să se prevadă 
stabilirea prin norme de punere în aplicare 
a cerinţelor obligatorii care ar putea varia 
în funcţie de tipul de carne, ţinând seama 
de principiul proporţionalităţii şi de 
obligaţiile administrative care revin 
operatorilor din sectorul alimentar şi 
autorităţilor de aplicare.

Or. en
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Justificare

Este important ca consumatorii să ştie de unde provine carnea, imclusiv în cazul în care 
aceasta este utilizată în produse alimentare procesate.  În caz contrar, consumatorii pot fi 
incluşi în eroare, deoarece ar putea presupune că, dacă un produs procesat provine dintr-un 
anumit loc, şi carnea provine cu siguranţă din acelaşi loc, ceea ce se poate să nu fie deloc 
aşa.  Mulţi consumatori cunosc foarte bine ce înseamnă bunăstarea animalelor şi efectul pe 
care îl are asupra mediului transportul cărnii pe distanţe lungi; prin urmare, aceste 
informaţii trebuie să fie disponibile.

Amendamentul 122
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Considerentul 33 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(33) Indicarea originii este în momentul de 
faţă obligatorie pentru carnea de vită şi 
mânzat şi pentru produsele din carne de 
vită şi mânzat în Uniune, ca urmare a crizei 
encefalopatiei spongiforme bovine, această 
situaţie creând un anumit nivel de aşteptare 
din partea consumatorilor. Evaluarea de 
impact realizată de Comisie confirmă 
faptul că originea cărnii pare să reprezinte 
o preocupare importantă pentru 
consumatori. În Uniune sunt consumate pe 
scară largă şi alte tipuri de carne, precum 
carnea de animale din specia porcină, 
ovină, caprină şi carnea de păsări de curte. 
Prin urmare ar trebui să se impună 
declararea obligatorie a originii acestor 
produse. Cerinţele specifice privind 
originea ar putea să difere în funcţie de 
tipul de carne, conform caracteristicilor 
speciilor animale. Ar trebui să se prevadă 
stabilirea prin norme de punere în aplicare 
a cerinţelor obligatorii care ar putea varia 
în funcţie de tipul de carne, ţinând seama 
de principiul proporţionalităţii şi de 
obligaţiile administrative care revin 
operatorilor din sectorul alimentar şi 
autorităţilor de aplicare.

(33) Indicarea originii este în momentul de 
faţă obligatorie pentru carnea de vită şi 
mânzat şi pentru produsele din carne de 
vită şi mânzat în Uniune, ca urmare a crizei 
encefalopatiei spongiforme bovine, această 
situaţie creând un anumit nivel de aşteptare 
din partea consumatorilor. Evaluarea de 
impact realizată de Comisie confirmă 
faptul că originea cărnii pare să reprezinte 
o preocupare importantă pentru 
consumatori. În Uniune sunt consumate pe 
scară largă şi alte tipuri de carne, precum 
carnea de animale din specia porcină, 
ovină, caprină şi carnea de păsări de curte. 
Prin urmare ar trebui să se impună 
declararea obligatorie a originii acestor 
produse. Ar trebui să se prevadă stabilirea 
unor cerinţe obligatorii prin norme de 
punere în aplicare.

Or. it
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Amendamentul 123
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Considerentul 33 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(33) Indicarea originii este în momentul de 
faţă obligatorie pentru carnea de vită şi 
mânzat şi pentru produsele din carne de 
vită şi mânzat în Uniune, ca urmare a crizei 
encefalopatiei spongiforme bovine, această 
situaţie creând un anumit nivel de aşteptare 
din partea consumatorilor. Evaluarea de 
impact realizată de Comisie confirmă 
faptul că originea cărnii pare să reprezinte 
o preocupare importantă pentru
consumatori. În Uniune sunt consumate pe 
scară largă şi alte tipuri de carne, precum 
carnea de animale din specia porcină, 
ovină, caprină şi carnea de păsări de curte. 
Prin urmare ar trebui să se impună 
declararea obligatorie a originii acestor 
produse. Cerinţele specifice privind 
originea ar putea să difere în funcţie de 
tipul de carne, conform caracteristicilor 
speciilor animale. Ar trebui să se prevadă 
stabilirea prin norme de punere în aplicare 
a cerinţelor obligatorii care ar putea varia 
în funcţie de tipul de carne, ţinând seama 
de principiul proporţionalităţii şi de 
obligaţiile administrative care revin 
operatorilor din sectorul alimentar şi 
autorităţilor de aplicare.

(33) Indicarea originii este în momentul de 
faţă obligatorie pentru carnea de vită şi 
mânzat şi pentru produsele din carne de 
vită şi mânzat în Uniune, ca urmare a crizei 
encefalopatiei spongiforme bovine, această 
situaţie creând un anumit nivel de aşteptare 
din partea consumatorilor. Evaluarea de 
impact realizată de Comisie confirmă 
faptul că originea cărnii pare să reprezinte 
o preocupare importantă pentru 
consumatori. În Uniune sunt consumate pe 
scară largă şi alte tipuri de carne, precum 
carnea de animale din specia porcină, 
ovină, caprină şi carnea de păsări de curte. 
Prin urmare ar trebui să se impună 
declararea obligatorie a originii acestor 
produse, inclusiv în cazul în care acestea 
sunt utilizate în produsele alimentare 
prelucrate. În cazul cărnii şi al cărnii de 
pasăre, ţara sau locul de provenienţă a 
animalelor pot fi indicate ca un singur loc 
numai atunci când animalele s-au născut, 
au fost crescute şi sacrificate în aceeaşi 
ţară sau în acelaşi loc. În alte cazuri, se 
furnizează informaţii privind fiecare 
dintre diversele locuri de naştere, de 
creştere şi de sacrificare. Cerinţele 
specifice privind originea ar putea să difere 
în funcţie de tipul de carne, conform 
caracteristicilor speciilor animale. Ar trebui 
să se prevadă stabilirea prin norme de 
punere în aplicare a cerinţelor obligatorii 
care ar putea varia în funcţie de tipul de 
carne, ţinând seama de principiul 
proporţionalităţii şi de obligaţiile 
administrative care revin operatorilor din 
sectorul alimentar şi autorităţilor de 
aplicare.
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Justificare

Poziţia PE în primă lectură.

Amendamentul 124
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propunere de regulament
Considerentul 33a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(33a) Consumatorii au mari aşteptări şi 
cu privire la informaţiile referitoare la 
originea principalelor componente ale 
produselor alimentare, în special în cazul 
în care acestea constau dintr-un 
ingredient unic şi în cazul ingredientelor 
a căror masă reprezintă proporţia cea mai 
importantă din produsul alimentar final. 
Prin urmare, ar trebui să fie obligatoriu 
să se menţioneze originea unui ingredient 
care reprezintă 50% sau mai mult din 
greutatea totală a unui produs alimentar 
fabricat.
Cerinţele specifice privind indicaţia de 
origine pot, totuşi, varia între diverse 
tipuri de ingrediente, în funcţie de 
caracteristicile şi de scopul în care sunt 
utilizate. Ar trebui să se redacteze măsuri 
de aplicare care ţin seama de principiul 
proporţionalităţii şi de sarcinile 
administrative care incumbă operatorilor 
din sectorul alimentar şi autorităţilor 
responsabile pentru aplicarea legislaţiei.

Or. fr

Amendamentul 125
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Considerentul 34 
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Poziţia Consiliului Amendamentul

(34) Dispoziţiile privind indicarea 
obligatorie a originii au fost elaborate pe 
baza unor abordări verticale precum cele 
pentru miere, fructe şi legume, peşte,
carne de vită şi mânzat şi produse din 
carne de vită şi mânzat, ulei de măsline. 
Trebuie să se ia în calcul posibilitatea de 
a extinde dispoziţiile privind indicarea 
obligatorie a originii pe etichetă la alte 
produse alimentare. Prin urmare ar trebui 
să se solicite Comisiei să pregătească 
rapoarte referitoare la următoarele 
produse alimentare: alte tipuri de carne 
decât carnea de vită şi mânzat, carnea de 
animale din specia porcină, ovină, 
caprină şi carnea de păsări de curte; 
lapte; laptele utilizat ca ingredient în 
produsele lactate; carnea utilizată ca 
ingredient; produsele alimentare 
neprelucrate; produse dintr-un singur 
ingredient; ingrediente care reprezintă 
mai mult de 50 % dintr-un produs 
alimentar. Laptele fiind unul dintre 
produsele în cazul cărora se consideră că 
indicarea originii prezintă un interes 
deosebit, raportul Comisiei cu privire la 
acest produs ar trebui să fie pus la 
dispoziţie cât mai curând posibil. Pe baza 
concluziilor rapoartelor menţionate, 
Comisia poate înainta propuneri de 
modificare a dispoziţiilor relevante ale 
Uniunii sau, după caz, poate avea noi 
iniţiative, în funcţie de sector.

eliminat

__________________
20. Regulamentul (CE) nr. 1019/2002 al 
Comisiei din 13 iunie 2002 privind 
standardele de comercializare a uleiului 
de măsline (JO L 155, 14.6.2002, p. 27).

Or. nl

Justificare

Trebuie să se ia măsuri pentru a se asigura faptul că menţionarea obligatorie pe etichetă a 
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originii şi a provenienţei cărnii de porc, de oaie, de capră şi a cărnii de pasăre nu este 
interpretată ca o procedură de etichetare a calităţii. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul 
laptelui, al laptelui din produsele lactate şi alimentelor neprelucrate. Indiferent de statul 
membru în care sunt fabricate produsele alimentare, acestea trebuie să fie de o foarte bună 
calitate peste tot în UE. Menţionarea obligatorie a originii pe etichete va creşte sarcinile 
administrative ale întreprinderilor.

Amendamentul 126
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Considerentul 34 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(34) Dispoziţiile privind indicarea 
obligatorie a originii au fost elaborate pe 
baza unor abordări verticale precum cele 
pentru miere, fructe şi legume, peşte, carne 
de vită şi mânzat şi produse din carne de 
vită şi mânzat, ulei de măsline. Trebuie să 
se ia în calcul posibilitatea de a extinde
dispoziţiile privind indicarea obligatorie a 
originii pe etichetă la alte produse 
alimentare. Prin urmare ar trebui să se 
solicite Comisiei să pregătească rapoarte 
referitoare la următoarele produse 
alimentare: alte tipuri de carne decât 
carnea de vită şi mânzat, carnea de 
animale din specia porcină, ovină, 
caprină şi carnea de păsări de curte; lapte; 
laptele utilizat ca ingredient în produsele 
lactate; carnea utilizată ca ingredient; 
produsele alimentare neprelucrate; 
produsele dintr-un singur ingredient; 
ingrediente care reprezintă mai mult de 
50 % dintr-un produs alimentar. Laptele 
fiind unul dintre produsele în cazul cărora 
se consideră că indicarea originii prezintă 
un interes deosebit, raportul Comisiei cu 
privire la acest produs ar trebui să fie pus la 
dispoziţie cât mai curând posibil. Pe baza 
concluziilor rapoartelor menţionate, 
Comisia poate înainta propuneri de 
modificare a dispoziţiilor relevante ale 
Uniunii sau, după caz, poate avea noi 
iniţiative, în funcţie de sector.

(34) Dispoziţiile privind indicarea 
obligatorie a originii au fost elaborate pe 
baza unor abordări verticale precum cele 
pentru miere, fructe şi legume, peşte, carne 
de vită şi mânzat şi produse din carne de 
vită şi mânzat, ulei de măsline. Este nevoie 
să se extindă dispoziţiile privind indicarea 
obligatorie a originii pe etichetă la alte 
produse alimentare, cum ar fi: alte tipuri 
de carne decât carnea de vită; lapte; laptele 
utilizat ca ingredient în produsele lactate; 
carnea utilizată ca ingredient; produse 
alimentare neprelucrate; şi produsele dintr-
un singur ingredient; Laptele fiind unul 
dintre produsele în cazul cărora se 
consideră că indicarea originii prezintă un 
interes deosebit, raportul Comisiei cu 
privire la acest produs ar trebui să fie pus la 
dispoziţie cât mai curând posibil. Pe baza 
concluziilor rapoartelor menţionate, 
Comisia poate înainta propuneri de 
modificare a dispoziţiilor relevante ale 
Uniunii sau, după caz, poate avea noi 
iniţiative, în funcţie de sector.
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Or. it

Amendamentul 127
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propunere de regulament
Considerentul 34 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(34) Dispoziţiile privind indicarea 
obligatorie a originii au fost elaborate pe 
baza unor abordări verticale precum cele 
pentru miere, fructe şi legume, peşte, carne 
de vită şi mânzat şi produse din carne de 
vită şi mânzat, ulei de măsline. Trebuie să 
se ia în calcul posibilitatea de a extinde 
dispoziţiile privind indicarea obligatorie a 
originii pe etichetă la alte produse 
alimentare. Prin urmare ar trebui să se 
solicite Comisiei să pregătească rapoarte 
referitoare la următoarele produse 
alimentare: alte tipuri de carne decât carnea 
de vită şi mânzat, carnea de animale din 
specia porcină, ovină, caprină şi carnea de 
păsări de curte; laptele, laptele utilizat ca 
ingredient în produsele lactate; carnea 
utilizată ca ingredient; produsele 
alimentare neprelucrate; şi ingredientele 
care reprezintă mai mult de 50 % dintr-un 
produs alimentar. Laptele fiind unul dintre 
produsele în cazul cărora se consideră că 
indicarea originii prezintă un interes 
deosebit, raportul Comisiei cu privire la 
acest produs ar trebui să fie pus la 
dispoziţie cât mai curând posibil. Pe baza 
concluziilor rapoartelor menţionate, 
Comisia poate înainta propuneri de 
modificare a dispoziţiilor relevante ale 
Uniunii sau, după caz, poate avea noi 
iniţiative, în funcţie de sector.

(34) Dispoziţiile privind indicarea 
obligatorie a originii au fost elaborate pe 
baza unor abordări verticale precum cele 
pentru miere, fructe şi legume, peşte, carne 
de vită şi mânzat şi produse din carne de 
vită şi mânzat, ulei de măsline. Trebuie să 
se ia în calcul posibilitatea de a extinde 
dispoziţiile privind indicarea obligatorie a 
originii pe etichetă la alte produse 
alimentare. Prin urmare ar trebui să se 
solicite Comisiei să pregătească rapoarte 
referitoare la următoarele produse 
alimentare: alte tipuri de carne decât carnea 
de vită şi mânzat, carnea de animale din 
specia porcină, ovină, caprină şi carnea de 
păsări de curte; laptele, laptele utilizat ca
ingredient în produsele lactate; carnea 
utilizată ca ingredient şi produsele 
alimentare neprelucrate.; Laptele fiind unul 
dintre produsele în cazul cărora se 
consideră că indicarea originii prezintă un 
interes deosebit, raportul Comisiei cu 
privire la acest produs ar trebui să fie pus la 
dispoziţie cât mai curând posibil. Pe baza 
concluziilor rapoartelor menţionate, 
Comisia poate înainta propuneri de 
modificare a dispoziţiilor relevante ale 
Uniunii sau, după caz, poate avea noi 
iniţiative, în funcţie de sector.

Or. fr
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Amendamentul 128
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Considerentul 34 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(34) Dispoziţiile privind indicarea 
obligatorie a originii au fost elaborate pe 
baza unor abordări verticale precum cele 
pentru miere, fructe şi legume, peşte, carne 
de vită şi mânzat şi produse din carne de 
vită şi mânzat, ulei de măsline. Trebuie să 
se ia în calcul posibilitatea de a extinde 
dispoziţiile privind indicarea obligatorie a 
originii pe etichetă la alte produse 
alimentare. Prin urmare ar trebui să se 
solicite Comisiei să pregătească rapoarte 
referitoare la următoarele produse 
alimentare: alte tipuri de carne decât carnea 
de vită şi mânzat, carnea de animale din 
specia porcină, ovină, caprină şi carnea de 
păsări de curte; lapte; laptele utilizat ca 
ingredient în produsele lactate; carnea 
utilizată ca ingredient; produsele 
alimentare neprelucrate; produsele dintr-un 
singur ingredient; ingrediente care 
reprezintă mai mult de 50 % dintr-un 
produs alimentar. Laptele fiind unul dintre 
produsele în cazul cărora se consideră că 
indicarea originii prezintă un interes 
deosebit, raportul Comisiei cu privire la 
acest produs ar trebui să fie pus la 
dispoziţie cât mai curând posibil. Pe baza 
concluziilor rapoartelor menţionate, 
Comisia poate înainta propuneri de 
modificare a dispoziţiilor relevante ale 
Uniunii sau, după caz, poate avea noi 
iniţiative, în funcţie de sector.

(34) Dispoziţiile privind indicarea 
obligatorie a originii au fost elaborate pe 
baza unor abordări verticale precum cele 
pentru miere, fructe şi legume, peşte, carne 
de vită şi mânzat şi produse din carne de 
vită şi mânzat, ulei de măsline. Trebuie să 
se ia în calcul posibilitatea de a extinde 
dispoziţiile privind indicarea obligatorie a 
originii pe etichetă la alte produse 
alimentare. În consecinţă, pentru a proteja 
consumatorii, dispoziţiile privind 
indicarea originii trebuie să fie obligatorii 
pentru următoarele produse alimentare: 
alte tipuri de carne decât carnea de vită şi 
mânzat, carnea de animale din specia 
porcină, ovină, caprină şi carnea de păsări 
de curte; lapte; laptele utilizat ca ingredient 
în produsele lactate; carnea utilizată ca 
ingredient; produsele alimentare 
neprelucrate; produsele dintr-un singur 
ingredient; ingrediente care reprezintă mai 
mult de 50 % dintr-un produs alimentar. 
Laptele fiind unul dintre produsele în cazul 
cărora se consideră că indicarea originii 
prezintă un interes deosebit, raportul 
Comisiei cu privire la acest produs ar 
trebui să fie pus la dispoziţie cât mai 
curând posibil. Pe baza concluziilor 
rapoartelor menţionate, Comisia poate 
înainta propuneri de modificare a 
dispoziţiilor relevante ale Uniunii sau, 
după caz, poate avea noi iniţiative, în 
funcţie de sector.

Or. it
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Amendamentul 129
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Considerentul 35 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(35) Normele de origine nepreferenţiale 
aplicabile în Uniune sunt prevăzute în 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului din 12 octombrie 1992 de 
instituire a Codului Vamal Comunitar, iar 
dispoziţiile sale de punere în aplicare în 
Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al 
Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a 
unor dispoziţii de aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului Vamal 
Comunitar. Stabilirea ţării de origine a 
produselor alimentare se va întemeia pe 
normele menţionate, cu care operatorii 
din sectorul alimentar şi administraţiile 
sunt familiarizaţi, şi ar trebui să faciliteze 
punerea în aplicare.

eliminat

__________________
1 JO L 302, 19.10.1992, p. 1.
2. JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

Or. it

Amendamentul 130
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 42 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(42) Pentru a atrage consumatorul de rând 
şi pentru a servi scopului informativ pentru 
care a fost introdusă şi dat fiind nivelul 
actual de cunoştinţe privind alimentaţia, 
informaţiile nutriţionale prezentate ar 
trebui să fie simple şi uşor de înţeles.

(42) Pentru a atrage consumatorul de rând 
şi pentru a servi scopului informativ pentru 
care a fost introdusă şi dat fiind nivelul 
actual de cunoştinţe privind alimentaţia, 
informaţiile nutriţionale prezentate ar 
trebui să fie simple şi uşor de înţeles.
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Plasarea informaţiilor nutriţionale parţial
pe partea frontală a ambalajului şi parţial
pe partea posterioară a ambalajului ar 
putea crea confuzii pentru consumatori. 
Prin urmare, declaraţia nutriţională ar 
trebui să figureze în acelaşi câmp vizual. 
În plus, cu titlu voluntar, unele informaţii 
pot fi repetate, de exemplu „partea 
frontală a ambalajului”. Alegerea liberă 
privind informaţiile care pot fi repetate ar 
putea crea confuzii pentru consumatori. 
Prin urmare, este necesar să se clarifice 
care sunt informaţiile care pot fi repetate 
pentru ca, în momentul achiziţionării 
produselor alimentare, consumatorii să 
poată observa cu uşurinţă informaţiile 
nutriţionale esenţiale.

Studiile au arătat că, atunci când se decid 
să cumpere un produs, consumatorii 
doresc ca, în câmpul vizual principal, şi 
anume pe „partea frontală a 
ambalajului”, să găsească informaţii 
privind patru elemente nutritive esenţiale 
(lipide, acizi graşi saturaţi, glucide şi 
sare), întrucât consideră aceste informaţii 
utile. Prin urmare, ar trebui să fie 
obligatoriu ca această cantitate limitată de 
informaţii nutriţionale să apară pe partea 
frontală a ambalajului şi să fie însoţită de o 
declaraţie nutriţională obligatorie mai 
completă, pe partea din spate a 
ambalajului.

Or. en

Amendamentul 131
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Propunere de regulament
Considerentul 42 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(42) Pentru a atrage consumatorul de rând 
şi pentru a servi scopului informativ pentru 
care a fost introdusă şi dat fiind nivelul 
actual de cunoştinţe privind alimentaţia, 
informaţiile nutriţionale prezentate ar 
trebui să fie simple şi uşor de înţeles.
Plasarea informaţiilor nutriţionale parţial 
pe partea frontală a ambalajului şi parţial 
pe partea posterioară a ambalajului ar
putea crea confuzii pentru consumatori. 
Prin urmare, declaraţia nutriţională ar
trebui să figureze în acelaşi câmp vizual. 
În plus, cu titlu voluntar, unele informaţii 
pot fi repetate, de exemplu „partea frontală 
a ambalajului”. Alegerea liberă privind 
informaţiile care pot fi repetate ar putea 
crea confuzii pentru consumatori. Prin 
urmare, este necesar să se clarifice care 

(42) Pentru a atrage consumatorul de rând 
şi pentru a servi scopului informativ pentru 
care a fost introdusă şi dat fiind nivelul 
actual de cunoştinţe privind alimentaţia, 
informaţiile nutriţionale prezentate ar 
trebui să fie simple şi uşor de înţeles. Cele 
mai importante elemente ale informaţiilor 
nutriţionale ar trebui amplasate pe „partea 
frontală a ambalajului”, iar informaţiile 
nutriţionale complete ar trebui plasate pe 
partea din spate a ambalajului. Aceasta va 
garanta că, în momentul achiziţionării 
produselor alimentare, consumatorii pot
observa cu uşurinţă informaţiile 
nutriţionale esenţiale.
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sunt informaţiile care pot fi repetate 
pentru ca, în momentul achiziţionării 
produselor alimentare, consumatorii să 
poată observa cu uşurinţă informaţiile 
nutriţionale esenţiale.

Or. en

Justificare

Pentru ca consumatorii să poată compara cu uşurinţă produsele similare şi pentru ca să 
poată lua decizii informate cu privire la variantele mai sănătoase, cele mai importante 
informaţii trebuie să fie menţionate în mod clar pe partea frontală a produsului.

Amendamentul 132
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 43 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(43) Pentru a îi încuraja pe operatorii din 
sectorul alimentar să furnizeze în mod 
voluntar informaţiile incluse în declaraţia 
nutriţională pentru produse alimentare 
precum băuturile alcoolice şi produsele 
alimentare care nu au fost preambalate şi 
care pot fi exceptate de la obligaţia unei 
declaraţii nutriţionale, ar trebui acordată 
posibilitatea de a declara numai un număr 
redus de elemente din declaraţia 
nutriţională. Cu toate acestea, ar trebui să 
fie stabilite în mod clar informaţiile care 
pot fi furnizate în mod voluntar, pentru a se 
evita situaţia în care consumatorul ar fi 
indus în eroare de alegerea liberă a 
operatorului din sectorul alimentar.

(43) Pentru a îi încuraja pe operatorii din 
sectorul alimentar să furnizeze în mod 
voluntar informaţiile incluse în declaraţia 
nutriţională pentru produse alimentare, 
cum ar fi pentru produsele alimentare care 
nu au fost preambalate şi care pot fi 
exceptate de la obligaţia unei declaraţii 
nutriţionale, ar trebui acordată posibilitatea 
de a declara numai un număr redus de 
elemente din declaraţia nutriţională. Cu 
toate acestea, ar trebui să fie stabilite în 
mod clar informaţiile care pot fi furnizate 
în mod voluntar, pentru a se evita situaţia 
în care consumatorul ar fi indus în eroare 
de alegerea liberă a operatorului din 
sectorul alimentar.

Or. en

Amendamentul 133
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 44 
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Poziţia Consiliului Amendamentul

(44) Există evoluţii recente în ceea ce 
priveşte exprimarea declaraţiei nutriţionale, 
sub altă formă decât 100g/100ml/porţie, 
sau în ceea ce priveşte prezentarea acesteia, 
prin utilizarea unor reprezentări grafice sau 
simboluri, în anumite state membre şi 
anumite organizaţii din cadrul sectorului 
alimentar Aceste forme suplimentare de 
exprimare şi de prezentare pot ajuta 
consumatorii să înţeleagă mai bine 
declaraţia nutriţională. Cu toate acestea, 
nu există suficiente dovezi ştiinţifice la 
nivelul întregii Uniuni cu privire la modul 
în care consumatorul de rând înţelege şi 
utilizează formele alternative de 
exprimare şi de prezentare a informaţiilor.
Prin urmare, ar trebui să se permită 
dezvoltarea a diferite forme de exprimare 
şi de prezentare pe baza criteriilor stabilite 
în prezentul regulament, iar Comisia ar 
trebui să fie invitată să pregătească un 
raport referitor la utilizarea respectivelor 
forme de exprimare şi de prezentare, la 
efectul lor pe piaţa internă şi la 
oportunitatea continuării armonizării.

(44) Există evoluţii recente în ceea ce 
priveşte exprimarea declaraţiei nutriţionale, 
sub altă formă decât 100g/100ml/porţie, 
sau în ceea ce priveşte prezentarea acesteia, 
prin utilizarea unor reprezentări grafice sau 
simboluri, în anumite state membre şi 
anumite organizaţii din cadrul sectorului 
alimentar Aceste forme suplimentare de 
exprimare şi de prezentare pot ajuta 
consumatorii să înţeleagă mai bine 
declaraţia nutriţională. Informaţiile 
disponibile arată că un sistem de 
etichetare simplificat, care să conţină 
codificarea în diferite culori în scopul 
unei interpretări mai uşoare şi mai rapide
a informaţiilor nutriţionale, este opţiunea 
cea mai bună pentru consumatori şi cea 
preferată de aceştia.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului la articolul 33 alineatul (3).

Amendamentul 134
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Considerentul 50 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(50) În ceea ce priveşte chestiunile 
armonizate în mod specific prin prezentul 
regulament, statele membre nu ar trebui să 
fie în măsură să adopte dispoziţii naţionale, 
cu excepţia cazurilor permise de dreptul 

(50) În ceea ce priveşte chestiunile 
armonizate în mod specific prin prezentul 
regulament, statele membre nu ar trebui să 
fie în măsură să adopte dispoziţii naţionale, 
cu excepţia cazurilor permise de dreptul 
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Uniunii. Prezentul regulament nu ar trebui 
să împiedice statele membre să adopte 
dispoziţii de drept intern privind 
chestiunile care nu sunt în mod specific 
armonizate prin acesta.

Uniunii. Prezentul regulament nu ar trebui 
să împiedice statele membre să adopte 
dispoziţii de drept intern privind 
chestiunile care nu sunt în mod specific 
armonizate prin acesta, cu condiţia ca 
statele membre să argumenteze 
necesitatea unor astfel de măsuri şi să 
stabilească măsurile pe care le vor lua 
pentru a garanta că modul în care vor fi 
aplicate cerinţele va restricţiona cât mai 
puţin schimburile comerciale.

Or. el

Amendamentul 135
Renate Sommer

Propunere de regulament
Considerentul 58 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(58) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte acte delegate, în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE, în ceea ce priveşte, 
printre altele, disponibilitatea anumitor 
menţiuni obligatorii, prin alte mijloace 
decât pe ambalaj sau pe etichetă, lista 
produselor alimentare pentru care nu este 
obligatorie furnizarea unei liste a 
ingredientelor, reexaminarea listei 
substanţelor sau a produselor care provoacă 
alergii sau intoleranţe, sau lista nutrienţilor 
care pot fi declaraţi în mod voluntar. Este 
deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experţi.

(58) Competenţa de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu articolul 290 
din TFUE, ar trebui delegată Comisiei, în
ceea ce priveşte, printre altele, 
disponibilitatea anumitor menţiuni 
obligatorii, prin alte mijloace decât pe 
ambalaj sau pe etichetă, lista produselor 
alimentare pentru care nu este obligatorie 
furnizarea unei liste a ingredientelor, 
reexaminarea listei substanţelor sau a 
produselor care provoacă alergii sau 
intoleranţe, sau lista nutrienţilor care pot fi 
declaraţi în mod voluntar. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experţi. În cursul pregătirii şi elaborării 
actelor delegate, Comisia ar trebui să 
asigure transmiterea simultană, adecvată 
şi la timp a documentelor relevante către 
Parlamentul European şi Consiliu.

Or. en
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Amendamentul 136
Renate Sommer

Propunere de regulament
Considerentul 59 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(59) Pentru a asigura condiţii uniforme de 
punere în aplicare a prezentului 
regulament, Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte norme de punere în 
aplicare în ceea ce priveşte, printre altele, 
modalităţile de exprimare a uneia sau a mai 
multor menţiuni prin intermediul 
pictogramelor sau al simbolurilor, în locul 
cuvintelor sau al cifrelor, contrastul dintre 
caracterele tipărite şi fond, modalităţile de 
indicare a datei durabilităţii minimale, 
modalităţile de indicare a ţării de origine 
sau a locului de provenienţă pentru carne, 
precizia valorilor declarate în vederea 
declaraţiei nutriţionale sau exprimarea per 
porţie sau per unitate de consum în cadrul 
declaraţiei nutriţionale. În conformitate cu
articolul 291 din TFUE, normele şi 
principiile generale privind mecanismele 
de control de către statele membre al 
exercitării de către Comisie a 
competenţelor de punere în aplicare se 
stabilesc în prealabil printr-un 
regulament adoptat în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară. Până la 
adoptarea respectivului nou regulament, 
se aplică în continuare 
Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 
iunie 1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competenţelor de executare 
conferite Comisiei, cu excepţia procedurii 
de reglementare cu control, care nu se 
aplică.

(59) Pentru a asigura condiţii uniforme de 
punere în aplicare a prezentului 
regulament, Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte norme de punere în 
aplicare în ceea ce priveşte, printre altele, 
modalităţile de exprimare a uneia sau a mai 
multor menţiuni prin intermediul 
pictogramelor sau al simbolurilor, în locul 
cuvintelor sau al cifrelor, contrastul dintre 
caracterele tipărite şi fond, modalităţile de 
indicare a datei durabilităţii minimale, 
modalităţile de indicare a ţării de origine 
sau a locului de provenienţă pentru carne, 
precizia valorilor declarate în vederea 
declaraţiei nutriţionale sau exprimarea per 
porţie sau per unitate de consum în cadrul 
declaraţiei nutriţionale. Respectivele 
competenţe ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor şi principiilor
generale privind mecanismele de control de 
către statele membre al exercitării
competenţelor de executare de către 
Comisie.

Or. en
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Amendamentul 137
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) Prezentul regulament se aplică
operatorilor din sectorul alimentar în 
toate etapele lanţului alimentar, în cazul în 
care activităţile acestora privesc
informarea consumatorilor cu privire la 
produsele alimentare. Acesta se aplică 
tuturor produselor alimentare destinate 
consumatorului final, inclusiv produsele
alimentare livrate de restauraţiile colective 
şi cele destinate a fi furnizate acestora.

(3) Prezentul regulament se aplică în toate 
etapele lanţului alimentar, în cazul în care
este vizată informarea consumatorilor
finali cu privire la produsele alimentare.
Acesta se aplică tuturor produselor 
alimentare preambalate destinate a fi 
oferite consumatorului final, precum şi 
produselor alimentare destinate a fi 
furnizate unităţilor de restauraţie 
colectivă.

Fără a aduce atingere articolului 42, 
prezentul regulament nu se aplică 
produselor alimentare care sunt ambalate 
direct în spaţiul de comercializare înainte 
de a fi oferite consumatorului final pentru 
consumul imediat.
Serviciile de restauraţie oferite de 
societăţile de transport intră sub incidenţa 
prezentului regulament doar dacă sunt 
furnizate pe rute situate între două puncte 
de pe teritoriul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 138
Renate Sommer

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

Poziţia Consiliului Amendamentul

(ea) „produs alimentar artizanal” 
înseamnă orice produs alimentar 
prelucrat a cărui producţie se bazează pe 
metode tradiţionale şi implică cel puţin un 
stagiu de procesare executat manual sau 
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cu unelte manuale sau alte tehnologii 
unice de acest tip; pentru a respecta 
prezenta definiţie, cel puţin 50% dintre 
angajaţii implicaţi în producţia acestui 
produs trebuie să posede calificările 
corespunzătoare, definite în Directiva 
2005/36/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 7 septembrie 2005 
privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale;

Or. en

Amendamentul 139
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera g 

Poziţia Consiliului Amendamentul

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

(g) „loc de provenienţă” înseamnă orice 
loc, ţară sau regiune în care se obţin 
integral produsele sau ingredientele 
agricole, în sensul articolului 23 alineatul 
(2) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92;

Or. it

Justificare
A se vedea amendamentul 50 din poziţia Parlamentului în primă lectură.

Amendamentul 140
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera g 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(g) „loc de provenienţă” înseamnă orice loc
indicat ca fiind locul din care provine un 
produs alimentar, dar care nu este „ţara 
de origine”, astfel cum este definită în 
conformitate cu articolele 23-26 din 

(g) „loc de provenienţă” înseamnă orice 
loc, ţară sau regiune în care se obţin 
integral produsele sau ingredientele 
agricole, în conformitate cu articolul 23 
alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 



PE460.950v01-00 28/168 AM\861438RO.doc

RO

Regulamentul (CEE) nr. 2913/92; 2913/92;

Or. en

Justificare

Prezenta dispoziţie evită situaţia în care un produs ar fi vândut ca având ca ţară de origine 
ţara „în care a avut loc ultima transformare sau prelucrare substanţială, justificată 
economic” a acestuia (precum adăugarea unor condimente la un produs).

Amendamentul 141
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera k 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(k) „câmp vizual” înseamnă toate 
suprafeţele a unui ambalaj care pot fi citite 
dintr-un singur unghi de vedere, ceea ce 
asigură un acces rapid şi simplu la 
informaţiile de etichetare prin faptul că li 
se permite consumatorilor să poată citi 
informaţiile respective fără a fi nevoiţi să 
examineze ambalajul din mai multe părţi;

(k) „câmp vizual” înseamnă toate 
suprafeţele a unui ambalaj care pot fi citite 
dintr-un singur unghi de vedere;

Or. es

Justificare

Pentru a asigura coerenţa cu amendamentul propus de PE în primă lectură (amendamentul 
52). Formularea este suficient de clară fără a mai fi necesară a doua parte a tezei.

Amendamentul 142
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera o 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(o) „ingredient primar” înseamnă 
ingredientul sau ingredientele dintr-un 
produs alimentar care reprezintă mai mult 
de 50 % din respectivul aliment sau pe 
care consumatorul le asociază de obicei 
cu denumirea produsului şi pentru care, 

eliminat
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în majoritatea cazurilor, este necesară o 
menţiune cantitativă;

Or. it

Justificare
A se vedea amendamentele 56, 57 şi 58 din poziţia Parlamentului în primă lectură.

Amendamentul 143
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera o 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(o) „ingredient primar” înseamnă 
ingredientul sau ingredientele dintr-un 
produs alimentar care reprezintă mai mult 
de 50 % din respectivul aliment sau pe 
care consumatorul le asociază de obicei 
cu denumirea produsului şi pentru care, 
în majoritatea cazurilor, este necesară o 
menţiune cantitativă;

eliminat

Or. nl

Justificare

Definiţiile ingredientelor primare, principale şi caracteristice nu numai că sunt superflue şi 
induc confuzie, ci vor şi avea un efect diametral opus obiectivului de a simplifica legislaţia. 
Se reia poziţia Parlamentului în primă lectură.

Amendamentul 144
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera o 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(o) „ingredient primar” înseamnă 
ingredientul sau ingredientele dintr-un 
produs alimentar care reprezintă mai mult 
de 50 % din respectivul aliment sau pe 
care consumatorul le asociază de obicei 

eliminat
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cu denumirea produsului şi pentru care, 
în majoritatea cazurilor, este necesară o 
menţiune cantitativă;

Or. es

Justificare

Nu este necesar să se adauge o definiţie a ingredientului primar. Noi dorim să susţinem 
simplificarea; prin urmare, ne opunem creării de noi termeni şi concepte care nu prezintă în 
mod clar avantaje consumatorului. 

Amendamentul 145
Kartika Tamara Liotard

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

Poziţia Consiliului Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Se reia poziţia Parlamentului în primă lectură.

Amendamentul 146
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) Atunci când legislaţia privind 
informaţiile referitoare la produsele 
alimentare stabileşte noi cerinţe, trebuie să 
se aibă în vedere necesitatea unei 
perioade de tranziţie după intrarea în 
vigoare a noilor cerinţe, în timpul căreia 

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

respectă noile cerinţe să poată fi introduse 
pe piaţă, iar stocurile de astfel de produse 
introduse pe piaţă înainte de expirarea 
perioadei tranzitorii să continue să fie 
vândute până la epuizarea lor.

Or. en

Justificare

Pentru a facilita funcţionarea armonioasă a pieţei interne, dar şi pentru a reduce la minimum 
deşeurile provenite din ambalaje, este normal să se prevadă o perioadă de tranziţie o dată cu 
impunerea unor noi cerinţe de etichetare. Acest lucru a fost convenit în cursul primei lecturi a 
Parlamentului.

Amendamentul 147
Theodoros Skylakakis

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

Poziţia Consiliului Amendamentul

(ii) data durabilităţii minimale, condiţiile 
de păstrare şi de siguranţă a utilizării;

(ii) data durabilităţii minimale, condiţiile
de păstrare, condiţiile de conservare după 
deschiderea ambalajului, dacă este cazul,
şi condiţiile de siguranţă a utilizării;

Or.el

Amendamentul 148
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Atunci când se ia în considerare nevoia 
de informaţii obligatorii referitoare la 
produsele alimentare şi care să permită 
consumatorilor să facă o alegere în 
cunoştinţă de cauză, se ţine seama de faptul 
că majoritatea acestora consideră deosebit 

(2) Atunci când se ia în considerare nevoia 
de informaţii obligatorii referitoare la 
produsele alimentare şi care să permită 
consumatorilor să facă o alegere în 
cunoştinţă de cauză, se ţine seama de faptul 
că majoritatea acestora consideră deosebit 
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de necesare anumite informaţii pe care le 
preţuiesc în mod special sau de orice 
avantaje general acceptate pentru 
consumator.

de necesare anumite informaţii pe care le 
preţuiesc în mod special sau de orice 
avantaje general acceptate pentru 
consumator. Se va evalua, de asemenea, 
costul marginal rezultat în urma 
furnizării de informaţii suplimentare.

Or.el

Amendamentul 149
Kartika Tamara Liotard

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

Poziţia Consiliului Amendamentul

(ba) sugerând consumatorului prezenţa 
unui anumit produs sau a unui anumit 
ingredient prin folosirea pe ambalaj a 
unei descrieri sau a unei imagini 
simbolistice, în ciuda faptului că, în 
realitate, ambalajul conţine o imitaţie de 
produs alimentar sau un înlocuitor al 
unui ingredient folosit în mod obişnuit 
într-un produs. În aceste cazuri, trebuie 
să se specifice în mod vizibil pe ambalajul 
produsului „imitaţie” sau „fabricat 
utilizând (denumirea ingredientului 
înlocuitor) în loc de (denumirea 
ingredientului substituit)”.
Produsul alimentar care este o imitaţie 
sau conţine un substitut este, acolo unde 
este posibil, separat de celelalte produse 
alimentare în spaţiul de comercializare.

Or. en

Justificare

Se reia poziţia Parlamentului în primă lectură.
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Amendamentul 150
Kartika Tamara Liotard

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

Poziţia Consiliului Amendamentul

(bb) prin crearea impresiei, în cazul 
produselor din carne, că este vorba de o 
bucată de carne întreagă, cu toate că 
produsul constă din mai multe bucăţi de 
carne lipite între ele. În asemenea cazuri, 
produsul trebuie să menţioneze pe partea 
vizibilă a ambalajului „produs din carne 
constituit din bucăţi de carne lipite între 
ele”.

Or. en

Justificare

Se reia poziţia Parlamentului în primă lectură.

Amendamentul 151
Kartika Tamara Liotard

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

Poziţia Consiliului Amendamentul

(bc) în ceea ce priveşte laptele: prin 
prezentarea laptelui ca „proaspăt”, cu 
toate că diferenţa dintre data limită de 
consum şi data de ambalare a laptelui este 
mai mare de şapte zile.

Or. en

Justificare

Se reia poziţia Parlamentului în primă lectură.
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Amendamentul 152
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Poziţia Consiliului Amendamentul

(ba) sugerând consumatorului prezenţa 
unui anumit produs sau a unui anumit 
ingredient prin folosirea pe ambalaj a 
unei descrieri sau a unei imagini 
simbolistice, în ciuda faptului că, în 
realitate, ambalajul conţine o imitaţie de 
produs alimentar sau un înlocuitor al 
unui ingredient folosit în mod obişnuit 
într-un produs. În aceste cazuri, trebuie 
să se specifice în mod vizibil pe ambalajul 
produsului „imitaţie” sau „fabricat 
utilizând (denumirea ingredientului 
înlocuitor) în loc de (denumirea 
ingredientului substituit)”;

Or.en

Justificare

Poziţia PE în primă lectură.

Amendamentul 153
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Poziţia Consiliului Amendamentul

(bb) în ceea ce priveşte laptele, prin 
prezentarea laptelui ca „proaspăt”, cu 
toate că diferenţa dintre data limită de 
consum şi data de ambalare a laptelui este 
mai mare de şapte zile.

Or.en
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Justificare

Poziţia PE în primă lectură.

Amendamentul 154
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(d) sugerând în descrieri sau imagini 
prezenţa unui anumit produs alimentar sau 
a unui anumit ingredient, câtă vreme, în 
realitate, o componentă prezentă în mod 
natural sau un ingredient utilizat în mod 
normal în respectivul produs alimentar a 
fost înlocuit(ă) cu o altă componentă sau cu 
un alt ingredient.

(d) sugerând prin denumire, prezentare, 
descriere sau imagini, prezenţa unui 
anumit produs alimentar sau a unui anumit 
ingredient, câtă vreme, în realitate, o 
componentă prezentă în mod natural sau un 
ingredient utilizat în mod normal în 
respectivul produs alimentar a fost 
înlocuit(ă) cu o altă componentă sau cu un 
alt ingredient;

Or.it

Amendamentul 155
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(6) În cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, operatorii din sectorul 
alimentar asigură transmiterea 
informaţiilor privind produsele alimentare 
care nu sunt preambalate şi care sunt 
destinate consumatorului final sau unei 
unităţi de restauraţie colectivă către 
operatorul din sectorul alimentar care 
recepţionează produsele alimentare 
respective pentru a permite, după caz, 
furnizarea informaţiilor obligatorii
referitoare la produsele alimentare către 
consumatorul final.

(6) În cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, operatorii din sectorul 
alimentar se asigură că informaţiile privind 
produsele alimentare care nu sunt 
preambalate sunt puse la dispoziţia 
operatorului care manevrează produsele 
alimentare respective cu scopul unei 
vânzări sau prelucrări ulterioare pentru a 
permite acestuia să furnizeze 
consumatorului final, la cerere,  
informaţiile obligatorii.
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Or.en

Justificare

Amendamentul 88 din prima lectură.

Amendamentul 156
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 9a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

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

Or.nl

Justificare

Ar trebui permise derogări numai în cazul microîntreprinderilor care realizează produse 
artizanale. Aceasta a fost şi poziţia Parlamentului European în primă lectură.

Amendamentul 157
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(e) cantitatea netă de produs alimentar; (e) cantitatea netă de produs alimentar, în 
momentul ambalării;
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Or.en

Justificare
A se vedea amendamentul 95 al poziţiei în primă lectură a Parlamentului.

Amendamentul 158
Mario Pirillo, Licia Ronzulli, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Rosario Crocetta, Sergio 
Berlato

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera h 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(h) numele sau denumirea comercială şi
adresa operatorului din sectorul alimentar
menţionat la articolul 8 alineatul (1);

(h) numele sau denumirea comercială sau 
o marcă înregistrată şi sediul 
producătorului stabilit în Uniune, ale 
ambalatorului şi, în cazul produselor care 
provin din ţări terţe, ale 
vânzătorului/importatorului sau, după 
caz, ale operatorului din sectorul alimentar
sub numele sau denumirea comercială a 
căruia este comercializat produsul 
alimentar;

Or.en

Amendamentul 159
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(i) ţara de origine sau locul de provenienţă, 
în cazurile menţionate la articolul 25;

(i) se menţionează ţara de origine sau locul 
de provenienţă pentru următoarele 
produse:

- carne;
- carnea de pasăre;
- produsele lactate;
- fructele şi legumele proaspete;



PE460.950v01-00 38/168 AM\861438RO.doc

RO

- alte produse cu un singur ingredient; şi 
carnea, carnea de pasăre şi de peşte, 
atunci când se utilizează ca ingrediente în 
produsele alimentare prelucrate.
În cazul cărnii şi al cărnii de pasăre, 
indicarea ţării de origine sau a locului de 
provenienţă poate apărea ca un singur loc 
numai atunci când animalele s-au născut, 
au fost crescute şi sacrificate în aceeaşi 
ţară sau în acelaşi loc. În alte cazuri, se 
furnizează informaţii privind fiecare 
dintre diversele locuri de naştere, de 
creştere şi de sacrificare.
În cazul în care există motive care ar face 
ca indicarea ţării de origine să nu fie 
practică, se poate aplica următoarea 
menţiune:
– „De origine nespecificată”
Pentru toate celelalte produse alimentare, 
ţara de origine sau locul de provenienţă, 
în cazul în care lipsa acestor informaţii ar 
putea induce consumatorul în eroare în 
ceea ce priveşte adevărata ţară de origine 
sau loc de provenienţă a produsului 
alimentar, în special dacă informaţiile 
care însoţesc produsul alimentar sau 
eticheta în ansamblul ei ar sugera că 
produsul are o altă ţară de origine sau loc 
de provenienţă; în astfel de cazuri 
menţiunea se face în conformitate cu 
normele prevăzute la articolul 35 
alineatele (3), (4) şi (5);

Or.en

Amendamentul 160
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera k 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(k) pentru băuturile care conţin mai mult de (k) pentru băuturile care conţin mai mult de 
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1,2 % de alcool în volum, concentraţia 
alcoolică dobândită;

1,2 % de alcool în volum, concentraţia 
alcoolică dobândită, valoarea energetică şi 
conţinutul de zahăr;

Or.en

Justificare

Se reintroduce amendamentul 312 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul 161
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Pentru a asigura informarea 
consumatorilor în ceea ce priveşte tipurile 
şi categoriile specifice de produse 
alimentare şi pentru a ţine seama de 
progresele tehnologice, evoluţiile 
ştiinţifice, protecţia sănătăţii 
consumatorilor sau utilizarea sigură a unui 
produs alimentar, Comisia poate modifica 
anexa III prin intermediul actelor delegate, 
în conformitate cu articolul 49 şi sub 
rezerva condiţiilor menţionate la 
articolele 50, 51 şi 52.

(2) Pentru a asigura informarea 
consumatorilor în ceea ce priveşte tipurile 
şi categoriile specifice de produse 
alimentare şi pentru a ţine seama de 
progresele tehnologice, evoluţiile 
ştiinţifice, protecţia sănătăţii 
consumatorilor sau utilizarea sigură a unui 
produs alimentar, Comisia poate modifica 
anexa III prin intermediul actelor delegate, 
în conformitate cu articolul 49 .

În cazul în care există motive de urgenţă 
absolută, procedura prevăzută la articolul 
52 se aplică actelor delegate adoptate în 
conformitate cu prezentul articol.

Or.en

Amendamentul 162
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 
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Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice ale Uniunii aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, 
menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau pe 
etichetă cu caractere folosind dimensiuni ale 
fontului pentru care înălţimea literei mici x, 
astfel cum este definită în anexa IV, este
mai mare sau egală cu 1,2 mm. Menţiunile 
obligatorii sunt prezentate astfel încât să 
asigure un contrast considerabil între 
caracterele tipărite şi fond.

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice ale Uniunii aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, 
menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere folosind 
dimensiuni ale fontului pentru care 
înălţimea literei mici x, astfel cum este 
definită în anexa IV, este mai mare sau 
egală cu 1,2 mm. Ar trebui avute în vedere 
criterii precum dimensiunea caracterelor, 
tipul acestora, contrastul dintre caractere 
şi fond distanţa dintre rânduri şi dintre 
caractere.

Or.en

Justificare

Acest amendament este considerat a fi un compromis privind lizibilitatea între poziţia PE şi 
cea a Consiliului. Parlamentul a adoptat în primă lectură amendamentul 334 (care nu 
prevederea o dimensiune obligatorie a caracterelor, dar propunea orientări privind criteriile 
de lizibilitate, cum ar fi „tipul caracterelor, contrastul dintre acestea şi font, distanţa dintre 
rânduri şi dintre caractere”), în timp ce textul Consiliului propune o dimensiune minimă de 
1,2 mm a caracterelor. Lizibilitatea depinde de o serie de factori, cum ar fi dispunerea 
textului, culoarea şi contrastul, distanţa dintre caractere, tipul caracterelor, prin urmare, nu 
doar de dimensiunea caracterelor.

Amendamentul 163
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice ale Uniunii aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice ale Uniunii aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
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ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, 
menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere folosind 
dimensiuni ale fontului pentru care 
înălţimea literei mici x, astfel cum este 
definită în anexa IV, este mai mare sau 
egală cu 1,2 mm. Menţiunile obligatorii 
sunt prezentate astfel încât să asigure un 
contrast considerabil între caracterele 
tipărite şi fond.

ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, 
menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă astfel încât să fie clar lizibile.

(În cazul în care acest amendament este 
adoptat,articolul 13 alineatul (3) şi Anexa 
IV trebuie eliminate.)

Or.it

Justificare
A se vedea amendamentul 334 din poziţia Parlamentului în primă lectură.

Amendamentul 164
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Sonik, Jarosław 
Kalinowski

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice ale Uniunii aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, 
menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere folosind 
dimensiuni ale fontului pentru care 
înălţimea literei mici x, astfel cum este 
definită în anexa IV, este mai mare sau 
egală cu 1,2 mm. Menţiunile obligatorii 
sunt prezentate astfel încât să asigure un 
contrast considerabil între caracterele 
tipărite şi fond.

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice ale Uniunii aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte
cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, 
menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere folosind 
dimensiuni ale fontului pentru care 
înălţimea literei mici x, astfel cum este 
definită în anexa IV, este mai mare sau 
egală cu 1,2 mm. Ar trebui avute în vedere 
criterii precum dimensiunea caracterelor, 
tipul acestora, contrastul dintre caractere 
şi fond distanţa dintre rânduri şi dintre 
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caractere.

Or.en

Amendamentul 165
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice ale Uniunii aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, 
menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau pe 
etichetă cu caractere folosind dimensiuni ale 
fontului pentru care înălţimea literei mici x, 
astfel cum este definită în anexa IV, este 
mai mare sau egală cu 1,2 mm. Menţiunile 
obligatorii sunt prezentate astfel încât să 
asigure un contrast considerabil între 
caracterele tipărite şi fond.

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice ale Uniunii aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, 
menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau pe 
etichetă cu caractere folosind dimensiuni ale 
fontului pentru care înălţimea literei mici x, 
astfel cum este definită în anexa IV, este 
mai mare sau egală cu 0,9 mm. Menţiunile 
obligatorii sunt prezentate astfel încât să 
asigure un contrast considerabil între 
caracterele tipărite şi fond.

Or.en

Amendamentul 166
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice ale Uniunii aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, 

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice ale Uniunii aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, 



AM\861438RO.doc 43/168 PE460.950v01-00

RO

menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau pe 
etichetă cu caractere folosind dimensiuni 
ale fontului pentru care înălţimea literei 
mici x, astfel cum este definită în 
anexa IV, este mai mare sau egală cu 1,2 
mm. Menţiunile obligatorii sunt 
prezentate astfel încât să asigure un 
contrast considerabil între caracterele 
tipărite şi fond.

menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă astfel încât să fie clar lizibile.
Ar trebui avute în vedere criterii precum 
dimensiunea caracterelor, tipul acestora, 
contrastul dintre caractere şi fond, 
distanţa dintre rânduri şi dintre caractere.

Or.en

Justificare

Se reia poziţia Parlamentului European în primă lectură.

Amendamentul 167
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice ale Uniunii aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, 
menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau pe 
etichetă cu caractere folosind dimensiuni ale 
fontului pentru care înălţimea literei mici x, 
astfel cum este definită în anexa IV, este 
mai mare sau egală cu 1,2 mm. Menţiunile 
obligatorii sunt prezentate astfel încât să 
asigure un contrast considerabil între 
caracterele tipărite şi fond.

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice ale Uniunii aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, 
menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau pe 
etichetă cu caractere folosind dimensiuni ale 
fontului pentru care înălţimea literei mici x, 
astfel cum este definită în anexa IV, este 
mai mare sau egală cu 1 mm. Ar trebui 
avute în vedere şi alte criterii, nu numai 
dimensiunea caracterelor, cum ar fi tipul 
caracterelor, contrastul dintre caractere şi
fond, distanţa dintre rânduri şi dintre 
caractere.

Or.en



PE460.950v01-00 44/168 AM\861438RO.doc

RO

Justificare

Lizibilitatea depinde de o serie de factori, cum ar fi dispunerea textului, culoarea şi 
contrastul, distanţa dintre caractere, tipul caracterelor, prin urmare, nu doar de dimensiunea 
caracterelor. Solicităm Parlamentului European să continue să sprijine această abordare 
„holistică” [a se vedea alineatul (2)].

Amendamentul 168
János Áder

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice ale Uniunii aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, 
menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau pe 
etichetă cu caractere folosind dimensiuni ale 
fontului pentru care înălţimea literei mici x, 
astfel cum este definită în anexa IV, este 
mai mare sau egală cu 1,2 mm. Menţiunile 
obligatorii sunt prezentate astfel încât să 
asigure un contrast considerabil între 
caracterele tipărite şi fond.

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice ale Uniunii aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, 
menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau pe 
etichetă cu caractere folosind dimensiuni ale 
fontului pentru care înălţimea literei mici x, 
astfel cum este definită în anexa IV, este 
mai mare sau egală cu 1 mm. Ar trebui 
avute în vedere şi alte criterii, nu numai 
dimensiunea caracterelor, cum ar fi tipul 
caracterelor, contrastul dintre caractere şi 
fond, distanţa dintre rânduri şi dintre 
caractere.

Or.en

Amendamentul 169
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice ale Uniunii aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice ale Uniunii aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
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cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, 
menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau pe 
etichetă cu caractere folosind dimensiuni ale 
fontului pentru care înălţimea literei mici x, 
astfel cum este definită în anexa IV, este 
mai mare sau egală cu 1,2 mm. Menţiunile 
obligatorii sunt prezentate astfel încât să 
asigure un contrast considerabil între 
caracterele tipărite şi fond.

cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, 
menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere folosind 
dimensiuni ale fontului pentru care 
înălţimea literei mici x, astfel cum este 
definită în anexa IV, este mai mare sau 
egală cu 1 mm. Menţiunile obligatorii sunt 
prezentate astfel încât să asigure un 
contrast considerabil între caracterele 
tipărite şi fond.

Or.fr

Amendamentul 170
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2a)Alineatul (2) al prezentului articol nu 
se aplică suplimentelor alimentare 
definite în Directiva 2002/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 10 iunie 2002 referitoare la 
apropierea legislaţiilor statelor membre 
privind suplimentele alimentare.

Or.en

Amendamentul 171
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2a) Cerinţele în materie de dimensiune 
minimă a caracterelor menţionate la 
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alineatul (1) nu se aplică în cazul 
preparatelor pentru sugari, al 
preparatelor de continuare şi al 
alimentelor de diversificare destinate 
sugarilor şi copiilor de vârste mici care 
intră în domeniul de aplicare al Directivei 
2006/141/CE a Comisiei din 22 decembrie 
2006 privind formulele de început şi 
formulele de continuare ale preparatelor 
pentru sugari respectiv ale preparatelor 
pentru copii de vârstă mică şi al Directivei 
2006/125/CE a Comisiei din 5 decembrie 
2006 privind preparatele pe bază de 
cereale şi alimentele pentru copii 
destinate sugarilor şi copiilor de vârstă 
mică.

Or.fr

Justificare

Fostul amendament 111. Este imposibil să se stabilească o dimensiune minimă obligatorie a 
caracterelor pentru aceste produse (de exemplu, recipientele de dimensiuni mici pentru 
alimentele pentru copii), fără a impune mărirea dimensiunii ambalajelor pentru produse 
finite. Creşterea volumului sau cantităţii porţiei propuse ar atrage după sine riscul ca 
produsul să nu fie consumat sau să fie păstrat în condiţii neigienice sau pentru prea mult 
timp, ceea ce ar putea periclita sănătatea acestui grup fragil.

Amendamentul 172
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) În cazul ambalajelor sau al 
recipientelor la care cea mai mare faţă 
prezintă o suprafaţă mai mică de 60 cm², 
dimensiunea fontului înălţimii literei mici 
x menţionată la alineatul (2) este mai 
mare sau egală cu 0,9 mm.

eliminat

Or.it

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 13 alineatul (2).
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Amendamentul 173
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
la care cea mai mare faţă prezintă o 
suprafaţă mai mică de 60 cm², dimensiunea 
fontului înălţimii literei mici x menţionată 
la alineatul (2) este mai mare sau egală cu 
0,9 mm.

(3) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
la care cea mai mare faţă prezintă o 
suprafaţă ce poate fi imprimată mai mică 
de 80 cm², dimensiunea minimă a fontului 
înălţimii literei mici x menţionată la 
alineatul (2) nu se aplică.

Or. en

Justificare

Acest text reprezintă un compromis rezonabil privind lizibilitatea între poziţia PE şi cea a 
Consiliului. Parlamentul a adoptat în primă lectură amendamentul 334 (care nu prevederea o 
dimensiune obligatorie a caracterelor), în timp ce textul Consiliului propune o dimensiune 
minimă  a caracterelor de 1,2 mm, redusă la 0,9 mm în cazul ambalajelor mici. Derogarea 
pentru ambalajele de dimensiuni mici a căror suprafaţă imprimabilă cea mai mare măsoară 
mai puţin de 80 cm2 este în concordanţă cu amendamentul 125 din poziţia în primă lectură a 
PE, care prevede anumite derogări de la cerinţele privind menţiunile obligatorii în cazul 
ambalajelor de dimensiuni mici a căror suprafaţă imprimabilă cea mai mare măsoară mai 
puţin de 80 cm2.

Amendamentul 174
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
la care cea mai mare faţă prezintă o 
suprafaţă mai mică de 60 cm², dimensiunea 
fontului înălţimii literei mici x menţionată 
la alineatul (2) este mai mare sau egală cu

(3) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
la care cea mai mare faţă prezintă o 
suprafaţă ce poate fi imprimată mai mică 
de 80 cm², dimensiunea minimă a fontului 
înălţimii literei mici x menţionată la 
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0,9 mm. alineatul (2) nu se aplică.

Or. en

Amendamentul 175
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
la care cea mai mare faţă prezintă o 
suprafaţă mai mică de 60 cm², dimensiunea 
fontului înălţimii literei mici x menţionată 
la alineatul (2) este mai mare sau egală cu 
0,9 mm.

(3) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
la care cea mai mare faţă prezintă o 
suprafaţă ce poate fi imprimată mai mică 
de 80 cm², dimensiunea minimă a fontului 
înălţimii literei mici x menţionată la 
alineatul (2) nu se aplică.

Or. en

Justificare

S-au adus modificări la alineatul (3) pentru a facilita derogarea pentru ambalajele de 
dimensiuni mici a căror suprafaţă imprimabilă cea mai mare măsoară mai puţin de 80 cm2 
(cifră conformă cu poziţia în primă lectură a PE).

Amendamentul 176
János Áder

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
la care cea mai mare faţă prezintă o 
suprafaţă mai mică de 60 cm², dimensiunea 
fontului înălţimii literei mici x menţionată 
la alineatul (2) este mai mare sau egală cu 
0,9 mm.

(3) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
la care cea mai mare faţă prezintă o 
suprafaţă ce poate fi imprimată mai mică 
de 80 cm², dimensiunea minimă a fontului 
înălţimii literei mici x menţionată la 
alineatul (2) nu se aplică.

Or. en
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Amendamentul 177
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
la care cea mai mare faţă prezintă o 
suprafaţă mai mică de 60 cm², dimensiunea 
fontului înălţimii literei mici x menţionată
la alineatul (2) este mai mare sau egală cu 
0,9 mm.

(3) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
la care cea mai mare faţă prezintă o 
suprafaţă mai mică de 60 cm², dimensiunea 
minimă a fontului înălţimii literei mici x 
menţionată la alineatul (2) nu se aplică.

Or. en

Justificare

Dispoziţiile legate de dimensiunea caracterelor trebuie puse în aplicare şi în practică şi fără 
a duce la mărirea dimensiunii ambalajului, în detrimentul obiectivelor de mediu. O 
dimensiune minimă progresivă, în funcţie de dimensiunea ambalajului, ar garanta că 
informaţiile sunt lizibile, putându-se aplica şi în cazul ambalajelor de dimensiuni mici.

Amendamentul 178
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
la care cea mai mare faţă prezintă o 
suprafaţă mai mică de 60 cm², dimensiunea 
fontului înălţimii literei mici x menţionată 
la alineatul (2) este mai mare sau egală cu 
0,9 mm.

(3) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
la care cea mai mare faţă prezintă o 
suprafaţă mai mică de 60 cm², dimensiunea 
fontului înălţimii literei mici x menţionată 
la alineatul (2) este mai mare sau egală cu 
0,9 mm.

În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafaţă maximă este mai mică 
de 25 cm², dimensiunea minimă a 
fontului înălţimii literei mici x menţionată 
la alineatul (2) nu ar trebui să se aplice.

Or. en
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Justificare

Dispoziţiile legate de dimensiunea caracterelor trebuie puse în aplicare şi în practică fără a 
duce la mărirea dimensiunii ambalajului, în detrimentul obiectivelor de mediu. O dimensiune 
minimă progresivă, în funcţie de dimensiunea ambalajului, ar garanta că informaţiile sunt 
lizibile, putându-se aplica şi în cazul ambalajelor de dimensiuni mici.

Amendamentul 179
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
la care cea mai mare faţă prezintă o 
suprafaţă mai mică de 60 cm², dimensiunea 
fontului înălţimii literei mici x menţionată 
la alineatul (2) este mai mare sau egală cu 
0,9 mm.

(3) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
la care cea mai mare faţă prezintă o 
suprafaţă ce poate fi imprimată mai mică 
de 80 cm², dimensiunea minimă a fontului 
înălţimii literei mici x menţionată la 
alineatul (2) nu se aplică.

Or. fr

Justificare

Dacă ar fi acceptată o dimensiune minimă a caracterelor, cifra de 1 mm ar trebui stabilită 
pentru a garanta utilizarea pe etichete a unor caractere care nu sunt prea mari, în 
detrimentul operatorilor şi fără a aduce valoare adăugată pentru consumatori. Dimensiunea 
de 1 mm este suficient de lizibilă. Ambalajele mai mici nu trebuie sancţionate.

Amendamentul 180
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) În cazul ambalajelor sau al recipientelor
la care cea mai mare faţă prezintă o 
suprafaţă mai mică de 60 cm², dimensiunea 
fontului înălţimii literei mici x menţionată 
la alineatul (2) este mai mare sau egală cu 
0,9 mm.

(3) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
la care cea mai mare faţă prezintă o 
suprafaţă mai mică de 80 cm², dimensiunea 
fontului înălţimii literei mici x menţionată 
la alineatul (2) este mai mare sau egală cu 
0,9 mm.
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Or. en

Amendamentul 181
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3a) Alineatul (2) al prezentului articol nu 
se aplică suplimentelor alimentare 
definite în Directiva 2002/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 10 iunie 2002 referitoare la 
apropierea legislaţiilor statelor membre 
privind suplimentele alimentare, cu 
condiţia ca informaţiile de pe ambalaj să 
fie clar lizibile.

Or. en

Amendamentul 182
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(4) Pentru a asigura o punere în aplicare 
uniformă a dispoziţiilor alineatului (2) din 
prezentul articol, Comisia poate, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare menţionată la articolul 46 
alineatul (2), să adopte norme detaliate 
privind contrastul dintre caracterele 
tipărite şi fond.

eliminat

Or. it
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Amendamentul 183
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(4) Pentru a asigura o punere în aplicare 
uniformă a dispoziţiilor alineatului (2) din 
prezentul articol, Comisia poate, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare menţionată la articolul 46 
alineatul (2), să adopte norme detaliate 
privind contrastul dintre caracterele 
tipărite şi fond.

eliminat

Or. en

Amendamentul 184
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – paragraful 1 

Poziţia Consiliului Amendamentul

În scopul atingerii obiectivelor prezentului 
regulament, Comisia stabileşte, prin 
intermediul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul 49 şi sub rezerva 
condiţiilor menţionate la articolele 50 şi 51, 
criterii privind lizibilitatea în plus faţă de 
cele menţionate la alineatul (2) din 
prezentul articol.

În scopul atingerii obiectivelor prezentului 
regulament, Comisia stabileşte, împreună 
cu părţile interesate, prin intermediul 
actelor delegate, în conformitate cu
articolul 49 şi sub rezerva condiţiilor 
menţionate la articolele 50 şi 51, orientări 
referitoare la criteriile privind lizibilitatea 
menţionate la alineatul (2) din prezentul 
articol.

Or. it

Amendamentul 185
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – paragraful 1 
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Poziţia Consiliului Amendamentul

În scopul atingerii obiectivelor prezentului 
regulament, Comisia stabileşte, prin 
intermediul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul 49 şi sub rezerva 
condiţiilor menţionate la articolele 50 şi 51, 
criterii privind lizibilitatea în plus faţă de 
cele menţionate la alineatul (2) din 
prezentul articol.

În scopul atingerii obiectivelor prezentului 
regulament, Comisia, împreună cu părţile 
interesate, inclusiv organizaţiile de 
consumatori, stabileşte, prin intermediul 
actelor delegate, în conformitate cu 
articolul 49 şi sub rezerva condiţiilor 
menţionate la articolele 50 şi 51, criterii 
privind lizibilitatea.

Or. en

Amendamentul 186
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – paragraful 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Cu acelaşi scop ca cel menţionat la primul 
paragraf, Comisia poate, prin intermediul 
actelor delegate, în conformitate cu 
articolul 49 şi sub rezerva condiţiilor 
menţionate la articolele 50 şi 51, să 
extindă cerinţele de la alineatul (6) din 
prezentul articol la menţiunile obligatorii 
suplimentare pentru categorii sau tipuri 
specifice de produse alimentare.

eliminat

Or. it

Amendamentul 187
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(6) Menţiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1), literele (a), (e), (f) şi (k) 

(6) Menţiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1), literele (a), (e), (f) şi (k), 
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figurează în acelaşi câmp vizual. precum şi menţiunile prevăzute la 
articolul 29 alineatul (3), figurează în 
acelaşi câmp vizual.

Or. en

Amendamentul 188
Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 189
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 

Poziţia Consiliului Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare
A se vedea amendamentul 124 din poziţia Parlamentului în primă lectură.
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Amendamentul 190
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 

Poziţia Consiliului Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 191
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
la care cea mai mare faţă prezintă o 
suprafaţă mai mică de 10 cm2, numai 
menţiunile prevăzute la articolul 9 alineatul
(1) literele (a), (c), (e), (f) sunt obligatorii 
pe ambalaj sau pe etichetă. Menţiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera
(b) sunt furnizate prin alte mijloace sau 
sunt puse la dispoziţie la cererea 
consumatorului.

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
la care cea mai mare faţă care se poate 
imprima are o suprafaţă mai mică de 80
cm2, numai menţiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) literele (a), (c), (e),
(f) sunt obligatorii pe ambalaj sau pe 
etichetă. Sunt posibile menţiuni 
suplimentare pe ambalaj, pe bază 
voluntară. Menţiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt 
furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la 
dispoziţie la cererea consumatorului.

Or. en

Justificare

Cea mai mare faţă care poate fi imprimată este cea mai mare suprafaţă unică a ambalajului 
care se poate imprima. În cazul etichetelor, cea mai mare faţă imprimabilă este cea mai mare 
etichetă disponibilă pentru ambalajul individual. În cazul în care cea mai mare faţă care se 
poate imprima este de 80 cm² sau mai puţin şi nu este suficient spaţiu pentru dimensiunea 
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recomandată a caracterelor (înălţimea literei mici x), ar trebui să se evidenţieze anumite 
aspecte, cum ar fi culoarea şi contrastul textului, tipul caracterelor, de exemplu cele uşor 
lizibile (sans serif), utilizarea caracterelor aldine şi cursive, dacă este cazul, dispunerea 
textului, gradul de concizie şi claritate a mesajului.

Amendamentul 192
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Până la …36, Comisia întocmeşte un raport 
privind aplicarea articolului 18 şi a 
articolului 29 alineatul (1) în cazul 
produselor menţionate la prezentul alineat 
şi în care abordează chestiunea exceptării 
unor categorii de băuturi în special de 
obligaţia de a fi însoţite de informaţii 
privind valoarea energetică şi motivele care 
ar justifica eventualele exceptări, ţinând 
seama de nevoia de a asigura coerenţa cu 
alte politici relevante ale Uniunii.

Până la …36, Comisia întocmeşte un raport 
privind aplicarea articolului 18 şi a 
articolului 29 alineatul (1) în cazul 
produselor menţionate la prezentul alineat 
şi în care abordează chestiunea exceptării 
oricăror categorii de băuturi alcoolice în 
special de obligaţia de a fi însoţite de 
informaţii privind valoarea energetică şi 
motivele care ar justifica eventualele 
exceptări, ţinând seama de nevoia de a 
asigura coerenţa cu alte politici relevante 
ale Uniunii.

__________________ __________________
36 *JO: a se introduce data: cinci ani de la
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

36 *JO: a se introduce data: doi ani de la
data punerii în aplicare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 193
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Până la …36, Comisia întocmeşte un raport 
privind aplicarea articolului 18 şi a 
articolului 29 alineatul (1) în cazul 
produselor menţionate la prezentul alineat 
şi în care abordează chestiunea exceptării 

Până la …36, Comisia întocmeşte un raport 
privind aplicarea articolului 18 şi a 
articolului 29 alineatul (1) în cazul 
produselor menţionate la prezentul alineat 
şi în care abordează chestiunea exceptării 
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unor categorii de băuturi în special de 
obligaţia de a fi însoţite de informaţii 
privind valoarea energetică şi motivele care 
ar justifica eventualele exceptări, ţinând 
seama de nevoia de a asigura coerenţa cu 
alte politici relevante ale Uniunii.

băuturilor alcoolice în special de obligaţia 
de a fi însoţite de informaţii privind 
valoarea energetică şi motivele care ar 
justifica eventualele exceptări, ţinând 
seama de nevoia de a asigura coerenţa cu 
alte politici relevante ale Uniunii.

Or. en

Justificare

Nu există nicio justificare pentru a trata în mod diferit categoriile de băuturi alcoolice, nici în 
ceea ce priveşte indicarea pe etichete a informaţiilor nutriţionale şi a ingredientelor, nici în 
ceea ce priveşte indicarea valorii energetice. Toate aspectele trebuie analizate în raportul 
Comisiei redactat în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a noului regulament. Deşi 
propunerea Consiliului de a introduce posibilitatea tratamentului diferenţiat este nouă, 
Parlamentul a convenit în primă lectură că nu ar trebui să existe discriminare între 
categoriile de băuturi alcoolice.

Amendamentul 194
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Până la …36, Comisia întocmeşte un raport
privind aplicarea articolului 18 şi a 
articolului 29 alineatul (1) în cazul 
produselor menţionate la prezentul 
alineat şi în care abordează chestiunea 
exceptării unor categorii de băuturi în 
special de obligaţia de a fi însoţite de 
informaţii privind valoarea energetică şi 
motivele care ar justifica eventualele 
exceptări, ţinând seama de nevoia de a 
asigura coerenţa cu alte politici relevante 
ale Uniunii.

Până la …36, Comisia întocmeşte un raport 
care abordează chestiunea exceptării
tuturor categoriilor de băuturi alcoolice în 
special de obligaţia de a fi însoţite de 
informaţii privind valoarea energetică, şi 
motivele care ar justifica eventualele 
exceptări, ţinând seama de nevoia de a 
asigura coerenţa cu alte politici relevante 
ale Uniunii.

__________________ __________________
36 *JO, a se introduce data: cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

36 *JO: a se introduce data: doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en
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Justificare

Scopul amendamentului este ajungerea la un compromis între Consiliu şi Parlament. Poate fi 
elaborat şi un raport privind aplicarea cerinţelor privind etichetarea produselor alcoolice, 
fără a aştepta aplicarea unor norme specifice altor produse.

Amendamentul 195
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Comisia poate alătura raportului respectiv 
o propunere legislativă care să stabilească 
norme pentru o listă a ingredientelor sau o 
declaraţie nutriţională obligatorie pentru 
aceste produse.

Comisia alătură raportului respectiv o 
propunere legislativă, dacă este cazul, care 
să stabilească norme pentru o listă a 
ingredientelor sau o declaraţie nutriţională 
obligatorie pentru aceste produse.

Or. en

Amendamentul 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(1a) În cazul în care un produs conţine 
nanomateriale, acest lucru trebuie 
menţionat clar în lista de ingrediente, 
folosindu-se prefixul „nano”.

Or. en

Justificare

Amendamentul 130 din prima lectură.
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Amendamentul 197
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Pentru a ţine seama de relevanţa pentru 
consumatori a unei liste a ingredientelor 
pentru anumite tipuri sau categorii de 
produse alimentare, Comisia poate, în 
cazuri excepţionale, prin intermediul unor 
acte delegate, în conformitate cu articolul 
49 şi în condiţiile prevăzute la articolele 
50 şi 51, să completeze dispoziţiile de la 
alineatul (1) din prezentul articol, cu 
condiţia ca omisiunile să nu determine o 
informare neadecvată a consumatorului 
final şi a restauraţiilor colective.

(2) Pentru a ţine seama de relevanţa pentru 
consumatori a unei liste a ingredientelor 
pentru anumite tipuri sau categorii de 
produse alimentare, Comisia poate, în 
cazuri excepţionale, prin intermediul unor 
acte delegate, în conformitate cu articolul 
49, să completeze dispoziţiile de la 
alineatul (1) din prezentul articol, cu 
condiţia ca omisiunile să nu determine o 
informare neadecvată a consumatorului 
final sau a restauraţiilor colective.

Or. en

Amendamentul 198
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

În cazul în care mai multe ingrediente sau 
mai mulţi adjuvanţi tehnologici ai unui 
produs alimentar provin dintr-o singură 
substanţă sau dintr-un singur produs 
enumerat în anexa II, indicaţiile de pe 
etichetă clarifică acest fapt în cazul 
fiecărui ingredient sau adjuvant 
tehnologic în cauză.

eliminat

Or. en

Justificare

Există probleme în ceea ce priveşte dispoziţia de la articolul 21 alineatul (1) al treilea 
paragraf astfel cum este elaborată de Consiliu, deoarece, în funcţie de tipul de produs, ar 
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duce la o listă foarte lungă de ingrediente, în care alergenii s-ar repeta, în special în cazul în 
care un produs conţine aditivi şi ingrediente care au la bază acelaşi alergen.

Amendamentul 199
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

În cazul în care mai multe ingrediente sau 
mai mulţi adjuvanţi tehnologici ai unui 
produs alimentar provin dintr-o singură 
substanţă sau dintr-un singur produs 
enumerat în anexa II, indicaţiile de pe 
etichetă clarifică acest fapt în cazul 
fiecărui ingredient sau adjuvant 
tehnologic în cauză.

eliminat

Or. en

Justificare

Se ştie bine ce beneficii pentru consumatori aduc informaţiile exacte cu privire la 
ingredientele alergene din produsele alimentare. Cu toate acestea, a solicita ca ingredientele 
alergene să fie declarate pentru fiecare ingredient dintr-un produs în cazul în care prezenţa 
alergenului respectiv este deja declarată reprezintă o extindere a cerinţelor existente. Această 
măsură creează sarcini pentru industria din UE, fără să ofere o protecţie suplimentară 
consumatorilor alergici.

Amendamentul 200
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

În cazul în care mai multe ingrediente sau 
mai mulţi adjuvanţi tehnologici ai unui 
produs alimentar provin dintr-o singură 
substanţă sau dintr-un singur produs 
enumerat în anexa II, indicaţiile de pe 
etichetă clarifică acest fapt în cazul 
fiecărui ingredient sau adjuvant 

eliminat
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tehnologic în cauză.

Or. en

Justificare

Se evită elaborarea unei liste lungi de ingrediente în care alergenii se repetă, în special în 
cazul în care un produs conţine aditivi şi ingrediente care au la bază acelaşi alergen. Se 
asigură faptul că dispoziţiile privind etichetarea referitoare la alergeni respectă legislaţia în 
vigoare cu privire la alergeni.

Amendamentul 201
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

În cazul în care mai multe ingrediente sau 
mai mulţi adjuvanţi tehnologici ai unui 
produs alimentar provin dintr-o singură 
substanţă sau dintr-un singur produs 
enumerat în anexa II, indicaţiile de pe 
etichetă clarifică acest fapt în cazul 
fiecărui ingredient sau adjuvant 
tehnologic în cauză.

eliminat

Or. en

Amendamentul 202
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 4 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Includerea menţiunilor la care se face 
referire la articolul 9 alineatul (1) litera (c) 
nu este obligatorie în cazurile în care
numele produsului alimentar face referire 
în mod clar la substanţa sau produsul în 
cauză.

Includerea menţiunilor la care se face 
referire la articolul 9 alineatul (1) litera (c) 
nu este obligatorie în cazurile în care:

(a) denumirea produsului alimentar face 
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referire în mod clar la substanţa sau 
produsul în cauză;

(b) ingredientele menţionate în anexa II 
din care provine substanţa sunt incluse 
deja în lista de ingrediente.

Or. en

Justificare

Există probleme în ceea ce priveşte dispoziţia de la articolul 21 alineatul (1) al treilea 
paragraf astfel cum este elaborată de Consiliu, deoarece, în funcţie de tipul de produs, ar 
duce la o listă foarte lungă de ingrediente, în care alergenii s-ar repeta, în special în cazul în 
care un produs conţine aditivi şi ingrediente care au la bază acelaşi alergen.

Amendamentul 203
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 4 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Includerea menţiunilor la care se face 
referire la articolul 9 alineatul (1) litera (c) 
nu este obligatorie în cazurile în care
numele produsului alimentar face referire 
în mod clar la substanţa sau produsul în 
cauză.

Includerea menţiunilor la care se face 
referire la articolul 9 alineatul (1) litera (c) 
nu este obligatorie în cazurile în care:

(a) denumirea produsului alimentar face 
referire în mod clar la substanţa sau 
produsul în cauză;
(b) ingredientul menţionat în anexa II din 
care provine substanţa este inclus deja în 
lista de ingrediente.

Or. en

Amendamentul 204
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 4 
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Poziţia Consiliului Amendamentul

Includerea menţiunilor la care se face 
referire la articolul 9 alineatul (1) litera (c) 
nu este obligatorie în cazurile în care 
numele produsului alimentar face referire 
în mod clar la substanţa sau produsul în 
cauză.

Includerea menţiunilor la care se face 
referire la articolul 9 alineatul (1) litera (c) 
nu este obligatorie în cazurile în care:

(a) denumirea produsului alimentar face 
referire în mod clar la substanţa sau 
produsul în cauză;
(b) ingredientele menţionate în anexa II 
din care provine substanţa sunt incluse 
deja în lista de ingrediente.

Or. en

Justificare

Se evită elaborarea unei liste lungi de ingrediente în care alergenii se repetă, în special în 
cazul în care un produs conţine aditivi şi ingrediente care au la bază acelaşi alergen. Se 
asigură faptul că dispoziţiile privind etichetarea referitoare la alergeni respectă legislaţia în 
vigoare cu privire la alergeni.

Amendamentul 205
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Pentru a asigura o mai bună informare a 
consumatorilor şi pentru a ţine seama de 
cele mai recente progrese ştiinţifice şi
informaţii tehnice, Comisia reexaminează 
sistematic şi, după caz, actualizează lista 
din anexa II prin intermediul actelor 
delegate, în conformitate cu articolul 49 şi 
sub rezerva condiţiilor de la articolele 50, 
51 şi 52.

(2) Pentru a asigura o mai bună informare a 
consumatorilor şi pentru a ţine seama de 
cele mai recente progrese ştiinţifice şi
cunoştinţe tehnice, Comisia reexaminează 
sistematic şi, după caz, actualizează lista 
din anexa II prin intermediul actelor 
delegate, în conformitate cu articolul 49.

În cazul în care există motive de urgenţă 
absolută, procedura prevăzută la articolul 
52 se aplică actelor delegate adoptate în 
conformitate cu prezentul articol.
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Or. en

Amendamentul 206
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(ba) în unităţi de masă şi/sau de volum în 
cazul produselor semilichide sau 
vâscoase;

Or. en

Amendamentul 207
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(ba) în unităţi de masă şi/sau de volum în 
cazul produselor semilichide sau 
vâscoase;

Or. en

Justificare

Conform legislaţiei în vigoare cu privire la greutăţi şi dimensiuni, statele membre pot stabili 
modul în care ar trebui comunicată cantitatea netă prin volum şi/sau prin greutate în cazul 
produselor semilichide sau vâscoase. Este important să se păstreze flexibilitatea actuală 
privind exprimarea cantităţii nete prin volum şi/sau prin greutate în cazul produselor 
semilichide sau vâscoase.

Amendamentul 208
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 
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Poziţia Consiliului Amendamentul

(ba) în unităţi de masă şi/sau de volum în 
cazul produselor semilichide sau 
vâscoase;

Or. en

Justificare

Este important să se păstreze flexibilitatea actuală pe care o au statele membre privind 
stabilirea modului de exprimare a cantităţii nete prin volum şi/sau prin greutate în cazul 
produselor semilichide sau vâscoase.

Amendamentul 209
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Pentru a asigura o mai bună înţelegere 
de către consumatori a informaţiilor 
referitoare la produsele alimentare care 
figurează pe etichetă, Comisia poate stabili, 
pentru anumite produse alimentare 
specificate, prin intermediul unor acte 
delegate, în conformitate cu articolul 49 şi 
în condiţiile prevăzute la articolele 50 şi 
51, o modalitate de exprimare a cantităţii 
nete diferită de cea menţionată la alineatul
(1) din prezentul articol.

(2) Pentru a asigura o mai bună înţelegere 
de către consumatori a informaţiilor 
referitoare la produsele alimentare care 
figurează pe etichetă, Comisia poate stabili, 
pentru anumite produse alimentare 
specificate, prin intermediul unor acte 
delegate, în conformitate cu articolul 49, o 
modalitate de exprimare a cantităţii nete 
diferită de cea menţionată la alineatul (1) 
din prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 210
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) Pentru a asigura o aplicare uniformă a (3) Pentru a asigura o aplicare uniformă a 
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modalităţii de indicare a datei durabilităţii 
minimale, menţionată la punctul 1 litera (c) 
din anexa X, Comisia poate adopta, în 
conformitate cu procedura de reglementare 
menţionată la articolul 46 alineatul (2), 
norme de punere în aplicare în acest sens.

modalităţii de indicare a datei durabilităţii 
minimale, menţionată la punctul 1 litera (c) 
din anexa X, Comisia poate adopta, în 
conformitate cu procedura de examinare
menţionată la articolul 46 alineatul (2),
acte de punere în aplicare în care sunt 
stabilite norme de punere în aplicare în 
acest sens.

Or. en

Amendamentul 211
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2  

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Menţiunile privind ţara de origine sau 
locul de provenienţă sunt obligatorii:

(2) Menţiunile privind ţara de origine sau 
locul de provenienţă sunt obligatorii:

(a) în cazul în care lipsa acestor informaţii 
ar putea induce consumatorul în eroare în 
ceea ce priveşte adevărata ţară de origine 
sau adevăratul loc de provenienţă a 
produsului alimentar, în special dacă 
informaţiile care însoţesc produsul 
alimentar sau eticheta în ansamblul ei ar 
sugera în alt fel că produsul are o altă ţară 
de origine sau un alt loc de provenienţă;

(a) în cazul în care lipsa acestor informaţii 
ar putea induce consumatorul în eroare în 
ceea ce priveşte adevărata ţară de origine 
sau adevăratul loc de provenienţă a 
produsului alimentar, în special dacă 
informaţiile care însoţesc produsul 
alimentar sau eticheta în ansamblul ei ar 
sugera în alt fel că produsul are o altă ţară 
de origine sau un alt loc de provenienţă;

(b) pentru tipurile de carne care se 
încadrează la codurilor din Nomenclatura 
Combinată („NC”) enumerate în anexa XI.
Aplicarea dispoziţiilor de la prezenta literă
face obiectul adoptării normelor de aplicare 
menţionate la alineatul (6).

(b) pentru tipurile de carne care se 
încadrează la codurile din Nomenclatura 
Combinată („NC”) enumerate în anexa XI.
Aplicarea dispoziţiilor de la prezenta literă
are loc sub rezerva adoptării normelor de 
aplicare menţionate la alineatul (6).

(ba) pentru produsele lactate;
(bb) pentru fructele şi legumele proaspete;
(bc) pentru alte produse cu un singur 
ingredient; precum şi
(bd) pentru carne, carnea de pasăre şi 
peşte, atunci când se utilizează ca 
ingrediente în produsele alimentare 
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procesate.
În cazul în care există motive care ar face 
ca indicarea ţării de origine să nu fie 
practică, se poate aplica următoarea 
menţiune: „De origine nespecificată”.

Or. en

Amendamentul 212
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 - partea introductivă 

Poziţia Consiliului Amendamentul

2. Menţiunile privind ţara de origine sau 
locul de provenienţă sunt obligatorii:

2. Menţiunile privind ţara de origine sau 
locul de provenienţă sunt obligatorii 
pentru:

Or. it

Amendamentul 213
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 - partea introductivă 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Menţiunile privind ţara de origine sau 
locul de provenienţă sunt obligatorii:

(2) Menţiunile privind ţara sau locul de 
provenienţă sunt obligatorii:

Or. en

Justificare

Modificare corelată cu modificarea definiţiei „locului de provenienţă”, astfel cum a fost 
adoptată în prima lectură a PE, şi prin care se evită situaţia în care un produs ar fi vândut ca 
având ca ţară de origine ţara „în care a avut loc ultima transformare sau prelucrare 
substanţială, justificată economic” a acestuia (precum adăugarea unei finisări în cazul unui 
produs).
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Amendamentul 214
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – liniuţa 1 (nouă) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

- În cazul în care există motive care ar 
face ca indicarea ţării de origine sau a 
locului de provenienţă în cazul cărnii, al 
cărnii de pasăre şi al peştelui ca 
ingrediente în produsele alimentare 
procesate să nu fie practică, se poate 
aplica următoarea menţiune: „de origine 
nespecificată”.

Or. en

Justificare

În cazul în care un producător optează să aleagă o serie de furnizori diferiţi, se poate să nu 
fie posibil să se indice pe etichetă ţara de origine sau locul de provenienţă.

Amendamentul 215
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

În cazul cărnii şi al cărnii de pasăre, ţara 
sau locul de provenienţă pot fi indicate ca 
un singur loc numai atunci când 
animalele s-au născut, au fost crescute şi 
sacrificate în aceeaşi ţară sau în acelaşi 
loc. În alte cazuri, se furnizează 
informaţii privind fiecare din locurile 
diferite de naştere, de creştere şi de 
sacrificare.

Or. en

Justificare

Poziţia în primă lectură a PE.
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Amendamentul 216
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraf (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

În cazul cărnii şi al cărnii de pasăre, ţara 
sau locul de provenienţă pot fi indicate ca 
un singur loc numai atunci când 
animalele s-au născut, au fost crescute şi 
sacrificate în aceeaşi ţară sau în acelaşi 
loc. În alte cazuri, se furnizează 
informaţii privind fiecare din locurile 
diferite de naştere, de creştere şi de 
sacrificare.
În cazul în care există motive care ar face 
ca indicarea ţării de origine să nu fie 
practică, se poate aplica următoarea 
menţiune: „De origine nespecificată”.

Or. en

Justificare

Se reia poziţia Parlamentului în primă lectură.

Amendamentul 217
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 2 (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

În cazul în care există motive care ar face 
ca indicarea ţării sau a locului de 
provenienţă să nu fie practică, se poate 
aplica următoarea menţiune: „De origine 
nespecificată”.

Or. en
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Justificare

Poziţia în primă lectură a PE.

Amendamentul 218
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera a 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(a) în cazul în care lipsa acestor informaţii 
ar putea induce consumatorul în eroare în 
ceea ce priveşte adevărata ţară de origine
sau adevăratul loc de provenienţă a 
produsului alimentar, în special dacă 
informaţiile care însoţesc produsul 
alimentar sau eticheta în ansamblul ei ar 
sugera în alt fel că produsul are o altă ţară 
de origine sau un alt loc de provenienţă;

(a) - pentru carne;

- pentru carnea de pasăre;
- pentru lapte şi produsele lactate;
- pentru alte produse cu un singur 
ingredient;
- pentru carne, carnea de pasăre şi peşte, 
atunci când acestea se utilizează ca 
ingrediente în produsele alimentare 
procesate.
În cazul cărnii şi al cărnii de pasăre, ţara 
sau locul de provenienţă pot fi indicate ca 
un singur loc numai atunci când 
animalele s-au născut, au fost crescute şi 
sacrificate în aceeaşi ţară sau în acelaşi 
loc. În alte cazuri, se furnizează 
informaţii privind fiecare din locurile 
diferite de naştere, de creştere şi de 
sacrificare.
Pentru toate celelalte produse alimentare, 
ţara sau locul de provenienţă trebuie 
menţionate în cazul în care lipsa acestor 
informaţii ar putea induce consumatorul în 
eroare în ceea ce priveşte adevărata ţară 
sau loc de provenienţă a produsului 
alimentar, în special dacă informaţiile care 
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însoţesc produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 
altă ţară sau loc de provenienţă; în astfel de 
cazuri menţiunea se face în conformitate 
cu normele prevăzute la articolul 49 şi în 
condiţiile prevăzute la articolele 50 şi 51.

Or. it

Justificare
A se vedea amendamentele 101 şi 328 din poziţia Parlamentului în primă lectură.

Amendamentul 219
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera a 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(a) în cazul în care lipsa acestor informaţii 
ar putea induce consumatorul în eroare în 
ceea ce priveşte adevărata ţară de origine
sau adevăratul loc de provenienţă a 
produsului alimentar, în special dacă 
informaţiile care însoţesc produsul 
alimentar sau eticheta în ansamblul ei ar 
sugera în alt fel că produsul are o altă ţară
de origine sau un alt loc de provenienţă;

(a) în cazul în care lipsa acestor informaţii 
ar putea induce consumatorul în eroare în 
ceea ce priveşte adevărata origine a 
produsului alimentar, în special dacă 
informaţiile care însoţesc produsul 
alimentar sau eticheta în ansamblul ei ar 
sugera în alt fel că produsul are o altă ţară 
sau un alt loc de provenienţă;

Or. en

Justificare

Modificare corelată cu modificarea definiţiei „locului de provenienţă”, astfel cum a fost 
adoptată în prima lectură a PE, şi prin care se evită situaţia în care un produs ar fi vândut ca 
având ca ţară de origine ţara „în care a avut loc ultima transformare sau prelucrare 
substanţială, justificată economic” a acestuia (precum adăugarea unei finisări în cazul unui 
produs).

Amendamentul 220
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b 
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Poziţia Consiliului Amendamentul

(b) pentru tipurile de carne care se 
încadrează la codurilor din Nomenclatura
Combinată („NC”) enumerate în anexa 
XI. Aplicarea dispoziţiilor de la prezenta 
literă face obiectul adoptării normelor de 
aplicare menţionate la alineatul (6).

eliminat

Or. it

Amendamentul 221
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(b) pentru tipurile de carne care se 
încadrează la codurilor din Nomenclatura 
Combinată („NC”) enumerate în anexa 
XI. Aplicarea dispoziţiilor de la prezenta 
literă face obiectul adoptării normelor de 
aplicare menţionate la alineatul (6).

eliminat

Or. nl

Justificare

Menţionarea obligatorie a locului de provenienţă sau a ţării de origine în cazul cărnii de 
porc, de oaie, de capră şi de pasăre ar crea sarcini administrative inutile pentru operatori. 
Normele actuale privind etichetarea, care menţionează că originea poate fi menţionată în 
mod voluntar, cu excepţia cazului în care omiterea acestor informaţii ar induce în mod grav 
în eroare consumatorii cu privire la adevărata origine a produselor alimentare, ar trebui 
menţinute.

Amendamentul 222
Glenis Willmott, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b 
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Poziţia Consiliului Amendamentul

(b) pentru tipurile de carne care se 
încadrează la codurilor din Nomenclatura 
Combinată („NC”) enumerate în anexa 
XI. Aplicarea dispoziţiilor de la prezenta 
literă face obiectul adoptării normelor de 
aplicare menţionate la alineatul (6).

(b) pentru toate tipurile de carne şi de 
carne de pasăre;

Or. en

Justificare

Consumatorii sun îngrijoraţi cu privire la efectele asupra bunăstării animalelor şi a mediului 
în cazul tuturor tipurilor de carne, nu numai al anumitor categorii.

Amendamentul 223
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(b) pentru tipurile de carne care se 
încadrează la codurilor din Nomenclatura 
Combinată („NC”) enumerate în anexa 
XI. Aplicarea dispoziţiilor de la prezenta 
literă face obiectul adoptării normelor de 
aplicare menţionate la alineatul (6).

(b) - pentru carne;

- pentru carnea de pasăre;
- pentru produsele lactate;
- pentru fructele şi legumele proaspete;
- pentru alte produse cu un singur 
ingredient; precum şi
- pentru carne, carnea de pasăre şi peşte, 
atunci când acestea se utilizează ca 
ingrediente în produsele alimentare 
procesate.
În cazul cărnii şi al cărnii de pasăre, ţara 
sau locul de provenienţă pot fi indicate ca 
un singur loc numai atunci când 
animalele s-au născut, au fost crescute şi 
sacrificate în aceeaşi ţară sau în acelaşi 



PE460.950v01-00 74/168 AM\861438RO.doc

RO

loc. În alte cazuri, se furnizează 
informaţii privind fiecare din locurile 
diferite de naştere, de creştere şi de
sacrificare.
În cazul în care există motive care ar face 
ca indicarea ţării de origine să nu fie 
practică, se poate aplica următoarea 
menţiune: „De origine nespecificată”.

Or. en

Justificare

Prima lectură - amendamentul 101 şi amendamentul 328.

Amendamentul 224
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(b) pentru tipurile de carne care se 
încadrează la codurilor din Nomenclatura 
Combinată („NC”) enumerate în anexa XI.
Aplicarea dispoziţiilor de la prezenta literă 
face obiectul adoptării normelor de 
aplicare menţionate la alineatul (6).

(b) pentru tipurile de carne care se 
încadrează la codurile din Nomenclatura 
Combinată („NC”) enumerate în anexa XI.

Or. fr

Amendamentul 225
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(b) pentru tipurile de carne care se 
încadrează la codurilor din Nomenclatura 
Combinată („NC”) enumerate în anexa 
XI. Aplicarea dispoziţiilor de la prezenta 
literă face obiectul adoptării normelor de 

(b) pentru toate tipurile de carne şi de 
carne de pasăre;
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aplicare menţionate la alineatul (6).

Or. en

Amendamentul 226
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(b) pentru tipurile de carne care se 
încadrează la codurilor din Nomenclatura 
Combinată („NC”) enumerate în anexa XI.
Aplicarea dispoziţiilor de la prezenta literă
face obiectul adoptării normelor de aplicare 
menţionate la alineatul (6).

(b) pentru tipurile de carne care se 
încadrează la codurile din Nomenclatura 
Combinată („NC”) enumerate în anexa XI.
Aplicarea dispoziţiilor de la prezenta literă
are loc sub rezerva adoptării normelor de 
aplicare menţionate la alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 227
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Jill Evans, Michèle Rivasi, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(ba) pentru carne, carnea de pasăre şi 
peşte, atunci când se utilizează ca 
ingrediente în produsele procesate.

Or. en

Justificare

Este important ca consumatorii să ştie de unde provine carnea, inclusiv în cazul în care 
aceasta este utilizată în produse alimentare procesate. În caz contrar, consumatorii pot fi 
induşi în eroare, deoarece ar putea deduce că, datorită faptului că un produs procesat 
provine dintr-un anumit loc, şi carnea provine cu siguranţă din acelaşi loc, ceea ce se poate 
să nu fie deloc aşa. Mulţi consumatori cunosc ce înseamnă bunăstarea animalelor şi efectul 
pe care îl are asupra mediului faptul că carnea este transportată pe distanţe lungi, aceste 
informaţii trebuind, prin urmare, să fie disponibile.
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Amendamentul 228
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(ba) ingrediente care reprezintă mai mult 
de 50% dintr-un produs alimentar.
Aplicarea dispoziţiilor de la literele (b) şi 
(c) are loc sub rezerva adoptării normelor 
de aplicare menţionate la alineatul (6).

Or. fr

Justificare

Pentru a asigura informarea adecvată a consumatorilor, ar trebui să fie obligatorie 
menţionarea originii unui ingredient care reprezintă 50% sau mai mult din greutatea totală a 
unui produs alimentar. Acest aspect s-ar aplica în cazul multor produse, inclusiv al 
produselor cu un singur ingredient.

Amendamentul 229
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(ba) pentru produsele lactate;

Or. en

Justificare

Poziţia PE în primă lectură.
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Amendamentul 230
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera bb (nouă) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(bb) pentru fructele şi legumele proaspete;

Or. en

Justificare

Poziţia PE în primă lectură.

Amendamentul 231
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera bc (nouă) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(bc) pentru alte produse cu un singur 
ingredient;

Or. en

Justificare

Poziţia PE în primă lectură.

Amendamentul 232
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera bd (nouă) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(bd) pentru carne, carnea de pasăre şi 
peşte, atunci când se utilizează ca 
ingrediente în produsele procesate.
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Or. en

Justificare

Poziţia PE în primă lectură.

Amendamentul 233
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(ba) pentru produsele lactate;

Or. en

Justificare

Se reia poziţia Parlamentului în primă lectură.

Amendamentul 234
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera bb (nouă) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(bb) pentru fructele şi legumele proaspete;

Or. en

Justificare

Se reia poziţia Parlamentului în primă lectură.
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Amendamentul 235
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera bc (nouă) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(bc) alte produse cu un singur ingredient; 
precum şi

Or. en

Justificare

Se reia poziţia Parlamentului în primă lectură.

Amendamentul 236
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera bd (nouă) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(bd) pentru carne, carnea de pasăre şi 
peşte, atunci când se utilizează ca 
ingrediente în produsele alimentare 
procesate.

Or. en

Amendamentul 237
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(ba) dacă această cerinţă nu periclitează 
în mod inutil practicile actuale în materie 
de producţie, comercializare şi export în 
cazul produselor alimentare; în special în 
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ceea ce priveşte comerţul transfrontalier 
dintre statele membre;

Or. en

Amendamentul 238
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) În cazul în care se indică ţara de 
origine sau locul de provenienţă a 
produsului şi aceasta (acesta) nu este 
aceeaşi (acelaşi) cu ţara de origine sau 
locul de provenienţă a ingredientului 
primar:

eliminat

(a) se indică de asemenea ţara de origine 
sau locul de provenienţă a 
ingredientului(ingredientelor) primar(e); 
sau
(b) se indică faptul că ţara de origine sau 
locul de provenienţă a 
ingredientului(ingredientelor) primar(e) 
diferă de ţara de origine sau locul de 
provenienţă a produsului alimentar.
Aplicarea dispoziţiilor de la prezentul 
alineat face obiectul adoptării normelor 
de aplicare menţionate la alineatul (6).

Or. it

Amendamentul 239
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) În cazul în care se indică ţara de eliminat
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origine sau locul de provenienţă a 
produsului şi aceasta (acesta) nu este 
aceeaşi (acelaşi) cu ţara de origine sau 
locul de provenienţă a ingredientului 
primar:
(a) se indică de asemenea ţara de origine 
sau locul de provenienţă a 
ingredientului(ingredientelor) primar(e); 
or
(b) se indică faptul că ţara de origine sau 
locul de provenienţă a 
ingredientului(ingredientelor) primar(e) 
diferă de ţara de origine sau locul de 
provenienţă a produsului alimentar.
Aplicarea dispoziţiilor de la prezentul 
alineat face obiectul adoptării normelor 
de aplicare menţionate la alineatul (6).

Or. nl

Justificare

În unele cazuri, nu este mereu posibil să se indice o anumită ţară de origine întrucât 
conţinutul de substanţe nutritive al produsului poate proveni din diferite ţări în acelaşi timp şi 
se poate modifica zilnic. Normele actuale menţionează că originea poate fi menţionată în mod 
voluntar, cu excepţia cazului în care omiterea acestor informaţii ar induce în mod grav în 
eroare consumatorii cu privire la adevărata origine a produselor alimentare.

Amendamentul 240
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) În cazul în care se indică ţara de 
origine sau locul de provenienţă a 
produsului şi aceasta (acesta) nu este 
aceeaşi (acelaşi) cu ţara de origine sau 
locul de provenienţă a ingredientului 
primar:

eliminat

(a) se indică de asemenea ţara de origine 
sau locul de provenienţă a 
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ingredientului(ingredientelor) primar(e); 
or
(b) se indică faptul că ţara de origine sau 
locul de provenienţă a 
ingredientului(ingredientelor) primar(e) 
diferă de ţara de origine sau locul de 
provenienţă a produsului alimentar.
Aplicarea dispoziţiilor de la prezentul 
alineat face obiectul adoptării normelor 
de aplicare menţionate la alineatul (6).

Or. es

Amendamentul 241
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă 

Poziţia Consiliului Amendamentul

În cazul în care se indică ţara de origine 
sau locul de provenienţă a produsului şi 
aceasta (acesta) nu este aceeaşi (acelaşi) 
cu ţara de origine sau locul de 
provenienţă a ingredientului primar:

eliminat

(a) se indică de asemenea ţara de origine 
sau locul de provenienţă a 
ingredientului(ingredientelor) primar(e); 
or
(b) se indică faptul că ţara de origine sau 
locul de provenienţă a 
ingredientului(ingredientelor) primar(e) 
diferă de ţara de origine sau locul de 
provenienţă a produsului alimentar.

Or. en

Justificare

Amendament adoptat de Parlament în prima lectură (amendamentul 172). Nu s-a dovedit 
necesitatea extinderii cerinţelor în materie de etichetare în cazul ingredientelor primare, iar 
introducerea acesteia ar duce la multe probleme fără un caracter practic pentru operatorii 
din sectorul alimentar.
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Amendamentul 242
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă 

Poziţia Consiliului Amendamentul

În cazul în care se indică ţara de origine 
sau locul de provenienţă a produsului şi 
aceasta (acesta) nu este aceeaşi (acelaşi) 
cu ţara de origine sau locul de 
provenienţă a ingredientului primar:

eliminat

(a) se indică de asemenea ţara de origine 
sau locul de provenienţă a 
ingredientului(ingredientelor) primar(e); 
or
(b) se indică faptul că ţara de origine sau 
locul de provenienţă a 
ingredientului(ingredientelor) primar(e) 
diferă de ţara de origine sau locul de 
provenienţă a produsului alimentar.

Or. en

Justificare

Amendamentul 172 astfel cum a fost adoptat de Parlament în prima lectură. Necesitatea 
introducerii unor cerinţe cu privire la indicarea pe etichetă a originii în cazul ingredientelor 
primare nu a fost dovedită, aceasta ar duce la probleme fără un caracter practic pentru 
operatorii din sectorul alimentar şi ar afecta simplificarea, claritatea şi coerenţa.

Amendamentul 243
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă 

Poziţia Consiliului Amendamentul

În cazul în care se indică ţara de origine 
sau locul de provenienţă a produsului şi 
aceasta (acesta) nu este aceeaşi (acelaşi) 

eliminat
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cu ţara de origine sau locul de 
provenienţă a ingredientului primar:
(a) se indică de asemenea ţara de origine 
sau locul de provenienţă a 
ingredientului(ingredientelor) primar(e); 
or
(b) se indică faptul că ţara de origine sau 
locul de provenienţă a 
ingredientului(ingredientelor) primar(e) 
diferă de ţara de origine sau locul de 
provenienţă a produsului alimentar.

Or. en

Amendamentul 244
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă 

Poziţia Consiliului Amendamentul

În cazul în care se indică ţara de origine
sau locul de provenienţă a produsului şi 
aceasta (acesta) nu este aceeaşi (acelaşi) cu 
ţara de origine sau locul de provenienţă a 
ingredientului primar:

În cazul în care se indică ţara sau locul de 
provenienţă a produsului şi aceasta (acesta) 
nu este aceeaşi (acelaşi) cu ţara de origine 
sau locul de provenienţă a ingredientului 
primar:

Or. en

Justificare

Modificare corelată cu modificarea definiţiei „locului de provenienţă”, astfel cum a fost 
adoptată în prima lectură a PE, şi prin care se evită situaţia în care un produs ar fi vândut ca 
având ca ţară de origine ţara „în care a avut loc ultima transformare sau prelucrare 
substanţială, justificată economic” a acestuia (precum adăugarea unei finisări în cazul unui 
produs).

Amendamentul 245
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a 
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Poziţia Consiliului Amendamentul

(a) se indică de asemenea ţara de origine
sau locul de provenienţă a 
ingredientului(ingredientelor) primar(e);
sau

(a) se indică, de asemenea, ţara sau locul 
de provenienţă a ingredientului primar; sau

Or. en

Justificare

Modificare corelată cu modificarea definiţiei „locului de provenienţă”, astfel cum a fost 
adoptată în prima lectură a PE, şi prin care se evită situaţia în care un produs ar fi vândut ca 
având ca ţară de origine ţara „în care a avut loc ultima transformare sau prelucrare 
substanţială, justificată economic” a acestuia (precum adăugarea unei finisări în cazul unui 
produs).

Amendamentul 246
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(aa) indicarea denumirii sau a adresei 
operatorului din sectorul alimentar pe 
etichetă nu reprezintă o indicare a ţării de 
origine sau a locului de provenienţă a 
produsului alimentar respectiv;

Or. fr

Amendamentul 247
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(b) se indică faptul că ţara de origine sau 
locul de provenienţă a 
ingredientului(ingredientelor) primar(e) 
diferă de ţara de origine sau locul de 

(b) se indică faptul că ţara sau locul de 
provenienţă a 
ingredientului(ingredientelor) primar(e) 
diferă de ţara sau locul de provenienţă a 
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provenienţă a produsului alimentar. produsului alimentar.

Or. en

Justificare

Modificare corelată cu modificarea definiţiei „locului de provenienţă”, astfel cum a fost 
adoptată în prima lectură a PE, şi prin care se evită situaţia în care un produs ar fi vândut ca 
având ca ţară de origine ţara „în care a avut loc ultima transformare sau prelucrare 
substanţială, justificată economic” a acestuia (precum adăugarea unei finisări în cazul unui 
produs).

Amendamentul 248
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Aplicarea dispoziţiilor de la prezentul 
alineat face obiectul adoptării normelor de 
aplicare menţionate la alineatul (6).

Aplicarea dispoziţiilor de la prezentul 
alineat are loc sub rezerva adoptării 
normelor de aplicare menţionate la 
alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 249
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(4) În termen de cinci ani de la punerea în 
aplicare a dispoziţiilor de la alineatul (2) 
litera (b), Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului un raport pentru 
a evalua indicarea obligatorie pe etichetă 
a ţării de origine sau a locului de 
provenienţă ale produselor menţionate la 
litera respectivă.

eliminat

Or. it
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Amendamentul 250
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(4) În termen de cinci ani de la punerea în 
aplicare a dispoziţiilor de la alineatul (2) 
litera (b), Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului un raport pentru 
a evalua indicarea obligatorie pe etichetă 
a ţării de origine sau a locului de 
provenienţă ale produselor menţionate la 
litera respectivă.

eliminat

Or. nl

Justificare

Normele actuale privind etichetarea, care menţionează că originea poate fi menţionată în 
mod voluntar, cu excepţia cazului în care omiterea acestor informaţii ar induce în mod grav 
în eroare consumatorii cu privire la adevărata origine a produselor alimentare, ar trebui 
menţinute.

Amendamentul 251
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(5) Până la …39, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului 
rapoarte privind indicarea obligatorie a 
ţării de origine sau a locului de 
provenienţă pentru:

eliminat

(a) alte tipuri de carne decât carnea de 
vită şi mânzat şi decât cele menţionate la 
alineatul (2) litera (b);
(b) lapte;
(c) laptele utilizat ca ingredient în 
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produsele lactate;
(d) carnea utilizată ca ingredient;
(e) produsele alimentare neprelucrate;
(f) produsele dintr-un singur ingredient;
(g) ingrediente care reprezintă mai mult 
de 50 % dintr-un produs alimentar.
Rapoartele menţionate iau în considerare 
nevoia de informare a consumatorului, 
fezabilitatea măsurii privind indicarea 
obligatorie menţionată la primul 
paragraf, precum şi analiza costurilor şi 
beneficiilor rezultate din introducerea 
unor astfel de măsuri, inclusiv impactul 
juridic asupra pieţei interne şi impactul 
asupra comerţului internaţional.
Comisia poate însoţi rapoartele respective 
de propuneri de modificare a dispoziţiilor 
relevante ale Uniunii.
__________________
39. *JO: a se introduce data: trei ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. it

Amendamentul 252
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(5) Până la …, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului 
rapoarte privind indicarea obligatorie a 
ţării de origine sau a locului de 
provenienţă pentru:

eliminat

(a) alte tipuri de carne decât carnea de 
vită şi mânzat şi decât cele menţionate la 
alineatul (2) litera (b);
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(b) lapte;
(c) laptele utilizat ca ingredient în 
produsele lactate;
(d) carnea utilizată ca ingredient;
(e) produsele alimentare neprelucrate;
(f) produsele dintr-un singur ingredient;
(g) ingrediente care reprezintă mai mult 
de 50% dintr-un produs alimentar.
Rapoartele menţionate iau în considerare 
nevoia de informare a consumatorului, 
fezabilitatea măsurii privind indicarea 
obligatorie menţionată la primul 
paragraf, precum şi analiza costurilor şi 
beneficiilor rezultate din introducerea 
unor astfel de măsuri, inclusiv impactul 
juridic asupra pieţei interne şi impactul 
asupra comerţului internaţional.
Comisia poate însoţi rapoartele respective 
de propuneri de modificare a dispoziţiilor 
relevante ale Uniunii.
__________________
39. *JO: trei ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. nl

Justificare

Trebuie să se ia măsuri pentru a se asigura faptul că menţionarea obligatorie pe etichetă a 
originii şi a provenienţei cărnii de porc, de oaie, de capră şi a cărnii de pasăre nu este 
interpretată ca o procedură de etichetare a calităţii. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul 
laptelui în produsele lactate şi al celorlalte produse menţionate. Indiferent de statul membru 
în care sunt fabricate produsele alimentare, acestea trebuie să fie de o foarte bună calitate 
peste tot în UE. Menţionarea obligatorie a originii pe etichete va creşte sarcinile 
administrative ale întreprinderilor.

Amendamentul 253
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5 
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Poziţia Consiliului Amendamentul

(5) Până la …39, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului 
rapoarte privind indicarea obligatorie a 
ţării de origine sau a locului de 
provenienţă pentru:

eliminat

(a) alte tipuri de carne decât carnea de 
vită şi mânzat şi decât cele menţionate la 
alineatul (2) litera (b);
(b) lapte;
(c) laptele utilizat ca ingredient în 
produsele lactate;
(d) carnea utilizată ca ingredient;
(e) produsele alimentare neprelucrate;
(f) produsele dintr-un singur ingredient;
(g) ingrediente care reprezintă mai mult 
de 50% dintr-un produs alimentar.
Rapoartele menţionate iau în considerare 
nevoia de informare a consumatorului, 
fezabilitatea măsurii privind indicarea 
obligatorie menţionată la primul 
paragraf, precum şi analiza costurilor şi 
beneficiilor rezultate din introducerea 
unor astfel de măsuri, inclusiv impactul 
juridic asupra pieţei interne şi impactul 
asupra comerţului internaţional.
Comisia poate însoţi rapoartele respective 
de propuneri de modificare a dispoziţiilor 
relevante ale Uniunii.
__________________
39*JO: a se introduce data: trei ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 254
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Până la …39, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului 
rapoarte privind indicarea obligatorie a 
ţării de origine sau a locului de 
provenienţă pentru:

eliminat

(a) alte tipuri de carne decât carnea de 
vită şi mânzat şi decât cele menţionate la 
alineatul (2) litera (b);
(b) lapte;
(c) laptele utilizat ca ingredient în 
produsele lactate;
(d) carnea utilizată ca ingredient;
(e) produsele alimentare neprelucrate;
(f) produsele dintr-un singur ingredient;
(g) ingrediente care reprezintă mai mult 
de 50% dintr-un produs alimentar.
__________________
39*JO: a se introduce data: trei ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 255
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Până la …39, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului 
rapoarte privind indicarea obligatorie a ţării

Până la …39, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului 
rapoarte privind indicarea obligatorie a ţării 
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de origine sau a locului de provenienţă 
pentru:

sau a locului de provenienţă pentru:

__________________
39*JO: a se introduce data: trei ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Modificare corelată cu modificarea definiţiei „locului de provenienţă”, astfel cum a fost 
adoptată în prima lectură a PE, şi prin care se evită situaţia în care un produs ar fi vândut ca 
având ca ţară de origine ţara „în care a avut loc ultima transformare sau prelucrare 
substanţială, justificată economic” a acestuia (precum adăugarea unei finisări în cazul unui 
produs).

Amendamentul 256
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5 – paragraful 25a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(h) whisky.

Or. en

Justificare

Pentru tipurile de whisky vândute în UE se menţionează, de obicei, pe etichetă ţara de 
origine, iar consumatorii acordă o importanţă deosebită acestor informaţii. Cu toate acestea, 
pentru unele sortimente de whisky nu se menţionează originea, dar se utilizează alte 
modalităţi de etichetare pentru a sugera că provin din una dintre principalele ţări 
producătoare de whisky, cu toate că nu este adevărat. Se cuvine, prin urmare, ca whisky-ul să 
fie inclus în lista de produse alimentare care va fi evaluată de Comisie pentru a stabili dacă 
ar trebui sau nu introdusă indicarea obligatorie a ţării de origine pe etichetă.

Amendamentul 257
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera f 
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Poziţia Consiliului Amendamentul

(f) produsele dintr-un singur ingredient; eliminat

Or. fr

Amendamentul 258
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera g 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(g) ingrediente care reprezintă mai mult 
de 50% dintr-un produs alimentar.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 259
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5 – paragraful 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Rapoartele menţionate iau în considerare 
nevoia de informare a consumatorului, 
fezabilitatea măsurii privind indicarea 
obligatorie menţionată la primul paragraf, 
precum şi analiza costurilor şi beneficiilor 
rezultate din introducerea unor astfel de 
măsuri, inclusiv impactul juridic asupra 
pieţei interne şi impactul asupra comerţului 
internaţional.

Rapoartele menţionate iau în considerare 
nevoia de informare a consumatorului, 
fezabilitatea măsurii privind indicarea 
obligatorie menţionată la primul paragraf
care trebuie stabilită de la caz la caz la 
nivelul geografic corespunzător, ţinând 
seama de caracteristicile specifice ale 
produsului în cauză, precum şi analiza 
costurilor şi beneficiilor rezultate din 
introducerea unor astfel de măsuri, inclusiv 
impactul juridic asupra pieţei interne şi 
impactul asupra comerţului internaţional.

Or. en
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Amendamentul 260
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5 – paragraful 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Rapoartele menţionate iau în considerare 
nevoia de informare a consumatorului, 
fezabilitatea măsurii privind indicarea 
obligatorie menţionată la primul paragraf, 
precum şi analiza costurilor şi beneficiilor 
rezultate din introducerea unor astfel de 
măsuri, inclusiv impactul juridic asupra 
pieţei interne şi impactul asupra comerţului 
internaţional.

Rapoartele menţionate iau în considerare 
nevoia de informare a consumatorului, 
fezabilitatea măsurii privind indicarea 
obligatorie menţionată la primul paragraf
care trebuie stabilită de la caz la caz la 
nivelul geografic corespunzător, ţinând 
seama de caracteristicile specifice ale 
produsului în cauză, precum şi analiza 
costurilor şi beneficiilor rezultate din 
introducerea unor astfel de măsuri, inclusiv 
impactul juridic asupra pieţei interne şi 
impactul asupra comerţului internaţional.

Or. en

Justificare

Propunerea privind informaţiile referitoare la produsele alimentare ar trebui să ţină seama 
de pachetul privind calitatea despre care se discută în prezent în cadrului Comisiei AGRI din 
cadrul Parlamentului European. Pachetul privind calitatea creează baza legală pentru 
indicarea exploataţiei agricole pe etichetă în contextul normelor de comercializare. În 
propunerea privind informaţiile referitoare la produsele alimentare ar trebui să se ia în 
calcul stabilirea unui posibil cadru pentru ţara de origine şi locul de provenienţă, dar nu ar
trebui să conţină indicarea ingredientelor pe etichetă, şi alinierea formulării la prevederile 
legale.

Amendamentul 261
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5 – paragraful 3a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

3a. indicarea denumirii sau a adresei 
operatorului din sectorul alimentar pe 
etichetă nu reprezintă o indicare a ţării de 
origine sau a locului de provenienţă a 
produsului alimentar respectiv.
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Or. en

Justificare

Prin acest amendament se doreşte crearea unei coerenţe cu ce s-a menţionat deja în ultima 
propoziţie de la considerentul 31 din poziţia Consiliului.

Amendamentul 262
János Áder

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(5a) indicarea denumirii sau a adresei 
operatorului din sectorul alimentar pe 
etichetă nu reprezintă o indicare a ţării de 
origine sau a locului de provenienţă a 
produsului alimentar respectiv.

Or. en

Amendamentul 263
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 6 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(6) Până la …40, Comisia adoptă, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare menţionată la articolul 46 
alineatul (2), normele de aplicare privind 
aplicarea alineatului (2) litera (b) şi a 
alineatului (3) din prezentul articol.

eliminat

__________________
40*JO: a se introduce data: doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. it
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Amendamentul 264
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 6 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(6) Până la …, Comisia adoptă, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare menţionată la articolul 46 
alineatul (2), normele de aplicare privind 
aplicarea alineatului (2) litera (b) şi a 
alineatului (3) din prezentul articol.

eliminat

__________________
40*JO: doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. nl

Justificare

Menţionarea obligatorie a locului de provenienţă sau a ţării de origine în cazul cărnii de 
porc, de oaie, de capră şi de pasăre ar crea sarcini administrative inutile pentru operatori. 
Normele actuale, care menţionează că originea poate fi indicată în mod voluntar, cu excepţia 
cazului în care omiterea acestor informaţii ar induce în mod grav în eroare consumatorii cu 
privire la adevărata origine a produselor alimentare, ar trebui menţinute. Acelaşi lucru este 
valabil şi în cazul produselor menţionate la articolul 5 alineatul (5).

Amendamentul 265
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 6 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(6) Până la …, Comisia adoptă, în 
conformitate cu procedura de reglementare 
menţionată la articolul 46 alineatul (2), 
normele de aplicare privind aplicarea 
alineatului (2) litera (b) şi a alineatului (3) 
din prezentul articol.

(6) Până la …, Comisia adoptă, în 
conformitate cu procedura de reglementare 
menţionată la articolul 46 alineatul (2), 
normele de aplicare privind aplicarea
alineatului (2) litera (b) şi litera (c) şi a 
alineatului (3) din prezentul articol.

__________________ __________________
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40JO: a se introduce data - doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

40JO: a se introduce data - doi ani de la
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. fr

Amendamentul 266
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Propunere de regulament
Articolul 25 – repoziţionarea alineatului 6 ca alineatul 4a 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(6) Până la …40, Comisia adoptă, în 
conformitate cu procedura de reglementare 
menţionată la articolul 46 alineatul (2), 
normele de aplicare privind aplicarea 
alineatului (2) litera (b) şi a alineatului (3) 
din prezentul articol.

(4a) Până la …40, Comisia adoptă, în 
conformitate cu procedura de reglementare 
menţionată la articolul 46 alineatul (2), 
normele de aplicare privind aplicarea 
alineatului (2) litera (b) şi a alineatului (3) 
din prezentul articol.

__________________ __________________
40JO: a se introduce data: trei ani de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.

40JO: a se introduce data: trei ani de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 267
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Rosario 
Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 25a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

25a. Indicarea denumirii sau a adresei 
operatorului din sectorul alimentar pe 
etichetă nu reprezintă o indicare a ţării de 
origine sau a locului de provenienţă a 
produsului alimentar respectiv.
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Or. en

Justificare

Prin acest amendament se doreşte clarificarea la articolul 25 referitor la indicarea originii 
pe etichetă a aspectelor menţionate deja în ultima propoziţie de la considerentul 31 din 
poziţia Consiliului.

Amendamentul 268
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 25a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Indicarea denumirii sau a adresei 
operatorului din sectorul alimentar pe 
etichetă nu reprezintă o indicare a ţării de 
origine sau a locului de provenienţă a 
produsului alimentar respectiv.

Or. en

Amendamentul 269
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Comisia poate adopta, conform 
procedurii de reglementare menţionate la 
articolul 46 alineatul (2), norme detaliate 
de punere în aplicare a dispoziţiilor 
alineatului (1) din prezentul articol în cazul 
anumitor produse alimentare.

(2) Comisia poate adopta, conform 
procedurii de examinare menţionate la 
articolul 46 alineatul (2), acte de punere în 
aplicare în care sunt stabilite norme 
detaliate de punere în aplicare a 
dispoziţiilor alineatului (1) din prezentul 
articol în cazul anumitor produse 
alimentare.

Or. en



AM\861438RO.doc 99/168 PE460.950v01-00

RO

Amendamentul 270
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(b) cantitatea de grăsimi, acizi graşi 
saturaţi, glucide, zaharuri, proteine şi sare.

(b) cantitatea de lipide, acizi graşi saturaţi,
acizi graşi trans, glucide, zaharuri, 
proteine şi sare.

Or. en

Amendamentul 271
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(b) cantitatea de grăsimi, acizi graşi 
saturaţi, glucide, zaharuri, proteine şi sare.

(b) cantitatea de lipide, acizi graşi saturaţi, 
zaharuri şi sare.

Or. en

Justificare

Aceste substanţe nutritive şi valoarea energetică sunt cele mai importante pentru consumatori 
şi trebuie, prin urmare, plasate pe partea din  faţă a ambalajului.

Amendamentul 272
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(b) cantitatea de grăsimi, acizi graşi 
saturaţi, glucide, zaharuri, proteine şi sare.

(b) cantitatea de lipide, acizi graşi trans 
artificiali, acizi graşi saturaţi, glucide, 
zaharuri, proteine şi sare.

Or. en
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Justificare

Părţi ale amendamentului 144 din cadrul primei lecturi.

Amendamentul 273
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(b) cantitatea de grăsimi, acizi graşi 
saturaţi, glucide, zaharuri, proteine şi sare.

(b) cantitatea de lipide, acizi graşi saturaţi, 
glucide, zaharuri, proteine, acizi graşi 
trans artificiali şi sare.

Or. en

Justificare

Deşi demersurile în materie de reformulare au redus, în ultimii câţiva ani, în mod 
semnificativ nivelurile de acizi graşi trans din produsele alimentare, dovezile existente indică 
faptul că aportul excesiv de acizi graşi trans are efecte adverse asupra sănătăţii şi contribuie 
la creşterea riscului de apariţie a cardiopatiei coronariene. Pe de altă parte, indicarea pe 
etichete a acizilor graşi trans naturali, produşi în rumenul vacilor şi, prin urmare, prezenţi în 
mod natural în carne şi lapte, nu se justifică din perspectiva sănătăţii publice.

Amendamentul 274
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(b) cantitatea de grăsimi, acizi graşi 
saturaţi, glucide, zaharuri, proteine şi sare.

(b) cantitatea de lipide, acizi graşi saturaţi,
acizi graşi trans, glucide, zaharuri, 
proteine şi sare.

Or. es

Justificare

A se vedea amendamentul 144 din prima lectură.
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Amendamentul 275
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(b) cantitatea de grăsimi, acizi graşi 
saturaţi, glucide, zaharuri, proteine şi sare.

(b) cantitatea de lipide, acizi graşi saturaţi, 
glucide, zaharuri, antioxidanţi naturali (de 
exemplu cei care se găsesc în materia 
primă originală), proteine şi sare.

Or. it

Amendamentul 276
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(ba) cantitatea de proteine, glucide şi acizi 
graşi trans.

Or. en

Justificare

Aceste substanţe nutritive sunt importante pentru consumatori şi trebuie, prin urmare, să fie 
indicate în mod obligatoriu pe partea din spate a ambalajului.

Amendamentul 277
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera a 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(a) acizi graşi trans; eliminat

Or. en
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Amendamentul 278
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Kartika Tamara Liotard, Carl 
Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera a 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(a) acizi graşi trans; eliminat

Or. en

Justificare

Faptul că acizii graşi trans pot fi indicaţi în mod voluntar pe etichetă induce foarte mult în 
eroare; indicarea acizilor graşi trans pe etichetă trebuie să se facă în mod obligatoriu pe 
partea din spate a ambalajului.

Amendamentul 279
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera a 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(a) acizi graşi trans; eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 29 – alineatul (1) – primul paragraf – litera (b)
şi amendamentul 146 adoptate în primă lectură.

Amendamentul 280
Esther de Lange

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

Poziţia Consiliului Amendamentul

(da) colesterol;

Or. en
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Justificare

Compromisul din prima lectură dintre Consiliu şi PE pentru a fi mai exhaustivi în ceea ce 
priveşte indicarea pe etichete a substanţelor nutritive în mod voluntar.

Amendamentul 281
Esther de Lange

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

Poziţia Consiliului Amendamentul

(fa) sodiu;

Or. en

Justificare

Compromisul din prima lectură dintre Consiliu şi PE pentru a fi mai exhaustivi în ceea ce 
priveşte indicarea pe etichete a substanţelor nutritive în mod voluntar.

Amendamentul 282
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Poziţia Consiliului Amendamentul

(fa) sodiu;

Or. fr

Justificare

Sodiul este prezent în mod natural în anumite alimente şi ingrediente care nu conţin sare (în 
iaurt şi în lapte, de exemplu). Consumatorii trebuie să poată să afle cât sodiu se găseşte 
într-un aliment. Operatorii ar putea, prin urmare, să clarifice acest aspect şi să furnizeze 
informaţiile obligatorii cu privire la sare.

Amendamentul 283
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 
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Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) În cazul în care etichetarea produselor 
alimentare preambalate prevede declaraţia 
nutriţională obligatorie menţionată la 
alineatul (1), pot fi repetate pe etichetă 
informaţiile privind valoarea energetică şi 
cantităţile de grăsimi, de acizi graşi 
saturaţi, de zaharuri şi de sare.

(3) În cazul în care eticheta produselor 
alimentare preambalate conţine declaraţia 
nutriţională obligatorie menţionată la 
alineatul (1), sunt repetate pe etichetă 
informaţiile privind valoarea energetică şi 
cantităţile de lipide, de acizi graşi saturaţi, 
de zaharuri şi de sare, utilizând sistemul 
simplificat de etichetare în conformitate 
cu articolul 33 alineatul (3).

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului la articolul 33 alineatul (3).

Amendamentul 284
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) În cazul în care etichetarea produselor 
alimentare preambalate prevede declaraţia 
nutriţională obligatorie menţionată la 
alineatul (1), pot fi repetate pe etichetă
informaţiile privind valoarea energetică şi 
cantităţile de grăsimi, de acizi graşi 
saturaţi, de zaharuri şi de sare.

(3) În cazul în care eticheta produselor 
alimentare preambalate conţine declaraţia 
nutriţională obligatorie menţionată la
articolul 29 alineatul (1), informaţiile 
privind valoarea energetică sunt repetate 
în câmpul vizual principal. În plus, şi 
cantităţile de lipide, de acizi graşi saturaţi, 
de zaharuri şi de sare pot fi repetate.

Or. en

Justificare

Informaţiile privind valoarea energetică sunt cele mai importante informaţii pentru 
consumatori şi ar trebui, prin urmare, să fie repetate, în plus faţă de tabelul obligatoriu cu 
informaţii nutriţionale, pe partea din faţă a ambalajului. De asemenea, ar trebui să fie posibil 
şi să se repete în mod voluntar şi corespunzător cele mai importanţe substanţe nutritive 
(lipide, acizi graşi saturaţi, zaharuri, sare).



AM\861438RO.doc 105/168 PE460.950v01-00

RO

Amendamentul 285
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(4) Prin derogare de la articolul 35 
alineatul (1), în cazul în care etichetarea
produselor menţionate la articolul 16 
alineatul (4) prevede o declaraţie 
nutriţională, conţinutul declaraţiei poate fi 
limitat numai la valoarea energetică.

(4) Prin derogare de la articolul 35 
alineatul (1), în cazul în care eticheta
produselor menţionate la articolul 16 
alineatul (4) conţine o declaraţie 
nutriţională, conţinutul declaraţiei poate fi 
limitat numai la valoarea energetică şi la 
cantitatea de zaharuri.

Or. en

Amendamentul 286
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte delegate, în conformitate cu 
articolul 49 şi în condiţiile prevăzute la 
articolele 50 şi 51, factorii de conversie
menţionaţi în partea A punctul 1 din anexa 
XIII, care să permită un calcul mai exact al 
conţinutului de vitamine şi minerale în 
produsele alimentare. Factorii de conversie 
respectivi se adaugă la anexa XIV.

(2) Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte delegate, în conformitate cu 
articolul 49, factorii de conversie pentru 
vitaminele şi mineralele menţionate în
anexa XIII partea A punctul 1 pentru a 
calcula mai exact conţinutul de astfel de
vitamine şi minerale în produsele 
alimentare. Factorii de conversie respectivi 
se adaugă în anexa XIV.

Or. en

Amendamentul 287
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4 – paragraful 2 
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Poziţia Consiliului Amendamentul

În conformitate cu procedura de
reglementare menţionată la articolul 46 
alineatul (2), Comisia poate adopta norme 
detaliate pentru punerea în aplicare 
uniformă a prezentului alineat în ceea ce 
priveşte precizia valorilor declarate, 
precum diferenţele dintre valorile declarate 
şi cele stabilite în cursul controalelor 
oficiale.

În conformitate cu procedura de examinare
menţionată la articolul 46 alineatul (2), 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare în care sunt stabilite norme 
detaliate pentru punerea în aplicare 
uniformă a prezentului alineat în ceea ce 
priveşte precizia valorilor declarate, 
precum diferenţele dintre valorile declarate 
şi cele stabilite în cursul controalelor 
oficiale.

Or. en

Amendamentul 288
Dagmar Roth-Behrendt, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Valoarea energetică şi cantitatea de 
nutrienţi menţionate la articolul 29
alineatele (1)-(5) se exprimă la 100 g sau 
la 100 ml.

(2) „Declaraţia nutriţională obligatorie de 
pe partea din spate a ambalajului” 
include valoarea energetică în kcal şi toţi 
nutrienţii a căror afişare este obligatorie, 
menţionaţi la articolul 29 alineatul (1), şi, 
dacă este cazul, nutrienţii a căror afişare 
este voluntară, menţionaţi la articolul 29 
alineatul (2).

Informaţiile sunt menţionate într-o 
modalitate adecvată, în ordinea 
prezentării prevăzută în anexa XV, atât 
pentru 100 g/ml, cât şi pe porţie.
Informaţiile sunt menţionate sub formă 
de tabel, cu numerele aliniate.

Or. en

Justificare

Prima lectură – amendamentul 313.
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Amendamentul 289
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(4) În plus faţă de forma de exprimare 
menţionată la alineatul (2) din prezentul 
articol, valoarea energetică şi cantităţile de
nutrienţi menţionate la articolul 29 
alineatele (1), (3), (4) şi (5) pot fi
exprimate, după caz, ca procent din 
consumul de referinţă stabilit în partea B 
din anexa XIII pentru 100 g sau 100 ml.

(4) În plus faţă de forma de exprimare 
menţionată la alineatul (2) din prezentul 
articol, valoarea energetică şi cantităţile de
lipide, acizi graşi saturaţi, zaharuri şi sare 
sunt exprimate ca procent din consumul de 
referinţă stabilit în anexa XIII partea B pe
100 g sau pe 100 ml.

Or. en

Justificare

Consumatorii au nevoie de o valoare de referinţă pentru a-şi stabili consumul zilnic cu 
privire la o anumită substanţă nutritivă. De exemplu „conţine 7 grame de sare la 100 de 
grame” nu înseamnă nimic pentru consumatori în ceea ce priveşte consumul zilnic mediu 
recomandat.

Amendamentul 290
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(4) Pentru a asigura o aplicare uniformă a 
exprimării declaraţiei nutriţionale per
porţie sau per unitate de consum şi pentru a 
asigura o bază de comparaţie uniformă 
pentru consumator, Comisia poate, ţinând 
seama de comportamentul real de consum 
al consumatorilor, precum şi de 
recomandările dietetice, să adopte norme 
privind exprimarea per porţie sau per
unitate de consum pentru anumite categorii 
de produse alimentare, în conformitate cu 
procedura de reglementare prevăzută la 
articolul 46 alineatul (2).

(4) Pentru a asigura o aplicare uniformă a 
exprimării declaraţiei nutriţionale pe porţie 
sau pe unitate de consum şi pentru a 
asigura o bază de comparaţie uniformă 
pentru consumator, Comisia adoptă, prin 
acte de punere în aplicare şi ţinând seama 
de comportamentul real de consum al 
consumatorilor, precum şi de 
recomandările privind regimul alimentar,
norme privind exprimarea pe porţie sau pe
unitate de consum pentru anumite categorii 
de produse alimentare, în conformitate cu 
procedura de examinare menţionată la 
articolul 46 alineatul (2).
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Or. en

Amendamentul 291
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(1) Menţiunile la care se face referire la 
articolul 29 alineatele (1) şi (2) sunt
incluse în acelaşi câmp vizual. Acestea 
sunt prezentate grupat, într-un format clar 
şi, după caz, în ordinea de prezentare 
prevăzută în anexa XV.

(1) Menţiunile la care se face referire la 
articolul 29 alineatul (1) literele (a) şi (b) 
sunt prezentate pe partea din faţă a 
ambalajului şi includ valoarea energetică 
exprimată în kcal, astfel cum se prevede 
la articolul 29 alineatul (1) litera (a), şi 
cantitatea de nutrienţi a căror etichetare 
este obligatorie menţionaţi la articolul 29 
alineatul (1) litera (b) exprimată în 
grame. Acestea sunt prezentate grupat, 
într-un format clar şi, după caz, în ordinea 
de prezentare prevăzută în anexa XV.

Or. en

Justificare

Aceste substanţe nutritive sunt cele mai importante pentru consumatori şi informaţiile ce le 
privesc trebuie, prin urmare, plasate pe partea din  faţă a ambalajului.

Amendamentul 292
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(1) Menţiunile la care se face referire la 
articolul 29 alineatele (1) şi (2) sunt incluse 
în acelaşi câmp vizual. Acestea sunt 
prezentate grupat, într-un format clar şi, 
după caz, în ordinea de prezentare 
prevăzută în anexa XV.

(1) Menţiunile la care se face referire la 
articolul 29 alineatele (1), (2) şi (3) sunt 
incluse în acelaşi câmp vizual. Acestea 
sunt prezentate grupat, într-un format clar 
şi, după caz, în ordinea de prezentare 
prevăzută în anexa XV.

Or. en
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Amendamentul 293
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Menţiunile la care se face referire la 
articolul 29 alineatele (1) şi (2) sunt 
prezentate, în funcţie de spaţiul disponibil, 
sub formă de tabel, cu numerele aliniate. În 
cazul în care spaţiul nu permite, declaraţia 
este prezentată în format liniar.

(2) Menţiunile la care se face referire la 
articolul 29 alineatele (1) şi (2) sunt 
prezentate pe partea din spate a 
ambalajului, în funcţie de spaţiul 
disponibil, sub formă de tabel, cu numerele 
aliniate. În cazul în care spaţiul nu permite, 
declaraţia este prezentată în format liniar
şi, după caz, în ordinea de prezentare 
prevăzută în anexa XV.

Or. en

Amendamentul 294
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Rosario Crocetta

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2a) Valoarea energetică, exprimată în 
kcal pe 100g sau 100ml sau pe porţie, este 
repetată şi în colţul din dreapta jos de pe 
partea din faţă a ambalajului, fiind 
utilizat un font de 3mm şi fiind încadrată 
într-un chenar.

Or. en

Justificare

Acest amendament reprezintă un compromis rezonabil între poziţia PE şi cea a Consiliului. 
PE prevede indicarea obligatorie a valorii energetice (pe 100g/ml şi, opţional, pe porţie) în 
colţul din dreapta jos de pe partea din faţă a ambalajului. Consiliul însă a prevăzut doar 
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„repetarea” în mod voluntar, pe partea din faţă a ambalajului, a cinci substanţe nutritive 
deja indicate pe partea din spate a ambalajului pe 100g/ml, ceea ce poate induce în eroare în 
cazul produselor introduse pe piaţă în ambalaje mai mari de 100g/ml, de exemplu al 
băuturilor răcoritoare sau al cerealelor. Prin urmare, indicarea valorii energetice pe porţie 
pare a fi mai relevantă.

Amendamentul 295
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2a) Valoarea energetică, exprimată în 
kcal pe 100g sau 100ml sau pe porţie, este 
repetată şi în colţul din dreapta jos de pe 
partea din faţă a ambalajului, fiind 
utilizat un font de 3mm şi fiind încadrată 
într-un chenar.

Or. en

Amendamentul 296
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2a) Valoarea energetică, exprimată în 
kcal pe porţie, este repetată, într-un 
format clar şi fiind încadrată într-un 
chenar, în câmpul vizual principal.

Or. en

Justificare

Informaţiile privind valoarea energetică sunt foarte importante pentru consumatori şi ar 
trebui, prin urmare, să fie repetate, în plus faţă de tabelul obligatoriu cu informaţii 
nutriţionale, pe partea din faţă a ambalajului. Dacă informaţiile din tabelul cu informaţii 
nutriţionale (exprimate pe 100g/100ml) asigură comparabilitatea abstractă a diferitelor 
produse, informaţia suplimentară, unică, referitoare la valoarea energetică (exprimată pe 
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porţie) furnizează consumatorilor date cu privire la conţinutul concret de calorii al porţiei.

Amendamentul 297
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

2a. Informaţiile cu privire la valoarea 
energetică şi la cantitatea de lipide, de 
acizi graşi saturaţi, de zaharuri şi de sare 
sunt repetate pe partea din faţă a 
ambalajului şi sunt exprimate pe 100g/ml 
şi pot, de asemenea, fi exprimate şi pe 
porţie.

Or. en

Justificare

Se reia poziţia Parlamentului în primă lectură.

Amendamentul 298
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2a) Valoarea energetică, exprimată în 
kcal pe 100g sau 100ml sau pe porţie, este 
repetată şi în colţul din dreapta jos de pe 
partea din faţă a ambalajului, fiind 
utilizat un font de 3mm şi fiind încadrată 
într-un chenar.

Or. en

Justificare

Valoarea energetică reprezintă o informaţie esenţială pentru consumatori în condiţiile în care 
aceştia îşi aleg produsele alimentare pentru a-şi menţine o greutate corporală sănătoasă. 
Întrucât exprimarea pe fiecare 100 g/ml este deja furnizată în tabelul obligatoriu cu 
informaţii nutriţionale, valoarea energetică de pe partea din faţă a ambalajului ar trebui să 
fie exprimată pe porţie. Aceasta va permite consumatorilor să facă o alegere informată din 
punct de vedere al regimului alimentar adaptată nevoilor proprii, prin furnizarea de 
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informaţii uşor vizibile şi factice, şi, totodată, să evalueze poziţia produsului în regimul lor 
alimentar zilnic.

Amendamentul 299
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2a) Valoarea energetică, exprimată în 
kcal pe porţie, este repetată, într-un 
format clar, în câmpul vizual principal.

Or. en

Justificare

Valoarea energetică reprezintă o informaţie esenţială pentru consumatori în condiţiile în care 
aceştia îşi aleg produsele alimentare pentru a-şi menţine o greutate corporală sănătoasă. 
Întrucât exprimarea pe fiecare 100 g/ml este deja furnizată în tabelul obligatoriu cu 
informaţii nutriţionale, valoarea energetică de pe partea din faţă a ambalajului ar trebui să 
fie exprimată pe porţie. Aceasta va permite consumatorilor să facă o alegere informată din 
punct de vedere al regimului alimentar adaptată nevoilor proprii, prin furnizarea de 
informaţii uşor vizibile şi factice, şi, totodată, să evalueze poziţia produsului în regimul lor 
alimentar zilnic.

Amendamentul 300
János Áder

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2a) Valoarea energetică, exprimată în 
kcal pe 100g sau 100ml sau pe porţie, este 
repetată şi în colţul din dreapta jos de pe 
partea din faţă a ambalajului, fiind 
utilizat un font de 3mm şi fiind încadrată 
într-un chenar.

Or. en
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Amendamentul 301
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2a) Valoarea energetică, exprimată în 
kcal per 100 g sau 100 ml, se înscrie şi în 
colţul din dreapta jos din partea din faţă a 
ambalajului, cu caractere de 3 mm, 
încadrat într-un chenar. În cazul 
pachetelor cu mai multe porţii cu o 
cantitate netă sub 100 g/100 ml, valoarea 
energetică poate fi indicată şi ca număr 
de kcal per porţie.

Or. de

Amendamentul 302
Anna Záborská

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 - partea introductivă 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) Menţiunile la care se face referire la
articolul 29 alineatul (3) pot fi prezentate 
grupat:

(3)  Informaţia privind valoarea 
energetică per 100 g/ml sau per porţie, 
după caz, trebuie înscrisă şi pe partea 
frontală a ambalajului de fiecare dată 
când ambalajul cu un produs alimentar 
preambalat poartă declaraţia nutriţională 
obligatorie menţionată la articolul 29 
alineatul (1).
Cantităţile de lipide, acizi graşi saturaţi, 
glucide şi sare per 100 g/ml şi, după caz, 
per porţie, pot fi repetate şi: 

Or. fr

Justificare

Menţionarea valorii energetice pe ambalaj pe 100 g/ml ar putea conduce doar la interpretări 
greşite în cazurile în care produsele sunt comercializate în ambalaje de mai mici dimensiuni, 
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cum ar fi băuturile răcoritoare şi cerealele. Ar fi posibilă adăugarea de informaţii cu privire 
la valoarea energetică per porţie pe lângă informaţiile furnizate pentru cantităţi de 100 g/ml. 
Amendamentul ar putea fi un compromis rezonabil între poziţia Parlamentului (prima 
lectură) şi cea a Consiliului.

Amendamentul 303
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 - partea introductivă 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) Menţiunile la care se face referire la 
articolul 29 alineatul (3) pot fi prezentate
grupat:

(3) Menţiunile la care se face referire la 
articolul 29 alineatul (3) se înscriu din 
nou, grupat, pe partea frontală a 
ambalajului, însoţite de textul „scăzut”, 
„mediu”, „ridicat”, combinate cu culorile 
verde, galben şi roşu.

Or. en

Justificare

Se reintroduce amendamentul 314 din prima lectură.

Amendamentul 304
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Anna Záborská, Oreste Rossi, Vittorio Prodi, Mario Pirillo, 
Rosario Crocetta

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 - partea introductivă 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) Menţiunile la care se face referire la 
articolul 29 alineatul (3) pot fi prezentate 
grupat:

(3) În cazul în care pe eticheta unui 
aliment preambalat se regăseşte 
declaraţia nutriţională obligatorie 
prevăzută la articolul 29, alineatul (1), 
informaţiile cu privire la valoarea 
energetică se repetă pe partea frontală a 
ambalajului per 100 g/ml sau per porţie.:

În plus, cantităţile de lipide, acizi graşi 
saturaţi, lipide şi sare exprimate per 100 
g/ml sau per porţie pot fi repetate şi:

Or. en



AM\861438RO.doc 115/168 PE460.950v01-00

RO

Justificare

Se consideră că prezentul amendament este un compromis rezonabil între poziţia PE în prima 
lectură şi poziţia Consiliului, care prevede doar „repetarea” opţională pe partea frontală a 
ambalajului a celor cinci nutrienţi deja menţionaţi pe spatele ambalajului per 100 g/ml sau 
per porţie/per unitatea de consum.

Amendamentul 305
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 1 (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Acestea sunt obligatorii doar pentru 
următoarele categorii de produse 
alimentare:
- alimentele gata de consum;
- produsele preparate de origine animală;
- gustări şi sandvişuri preambalate;
- cereale pentru micul dejun;
- băuturi răcoritoare cu excepţia laptelui 
şi a sucurilor de fructe definite în 
Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 
20 decembrie 2001 privind sucurile de 
fructe şi anumite produse similare 
destinate consumului uman1;
- alte produse alimentare prelucrate gata 
de consum.
Pentru alte produse alimentare care nu 
intră în categoriile de mai sus, literele (a) 
şi (b) sunt opţionale.
Cantităţile de referinţă pentru nivelurile 
scăzut (verde), mediu (galben) şi ridicat 
(roşu) sunt definite per 100g/ml şi sunt
adoptate prin acte delegate, în 
conformitate articolul 49 şi sub rezerva 
condiţiilor prevăzute la articolele 50 şi 51, 
pe baza unui aviz al Autorităţii Europene 
pentru Siguranţa Alimentară.
__________________
1 JO L 10, 12.1.2002, p. 58.
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Or. en

Amendamentul 306
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – litera a 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(a) într-un câmp vizual diferit de cel la 
care se face referire la alineatul (1) din 
prezentul articol; precum şi

eliminat

Or. en

Amendamentul 307
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – litera a 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(a) într-un câmp vizual diferit de cel la care 
se face referire la alineatul (1) din 
prezentul articol; precum şi

(a) într-un câmp vizual diferit de cel la care 
se face referire la alineatul (1) din 
prezentul articol, caz în care valoarea 
energetică poate fi indicată separat de 
celelalte detalii pe partea frontală a 
ambalajului;

Or. de

Justificare

Prezentul amendament se coroborează cu amendamentul 72 al raportoarei şi este menit doar 
să clarifice că cei cinci nutrienţi pot să apară şi separat (respectiv valoarea energetică pe 
partea frontală a ambalajului, iar nutrienţii în altă parte) atunci când apar în mod repetat. În 
caz contrar, valoarea energetică ar fi indicată de trei ori: în tabel, obligatoriu pe partea 
frontală a ambalajului (amendamentul 70 al raportorului) şi din nou ca parte a indicaţiei 
repetate, opţionale.
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Amendamentul 308
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – litera b 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(b) într-un format diferit de cel precizat la 
alineatul (2) din prezentul articol.

eliminat

Or. en

Amendamentul 309
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – litera b 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(b) într-un format diferit de cel precizat la 
alineatul (2) din prezentul articol.

(b) într-un format diferit de cel precizat la 
alineatul (2) din prezentul articol, eventual 
sub forma unui grafic ce poate fi mai 
vizibil sau

Or. de

Justificare

Acest amendament este conex amendamentului 72 depus de raportoare. Prezentarea valorilor 
nutriţionale sub forma unui grafic poate, adeseori, facilita înţelegerea acestora de către 
consumatori. Aceasta ar trebui să constituie o opţiune pentru indicaţia de repetare a celor 
cinci nutrienţi, pe lângă prezentarea lor sub forma unui tabel.

Amendamentul 310
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – litera ba (nouă) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(ba) doar per porţie sau per unitatea de 
consum, cu prezentarea procentelor 
consumului de referinţă stabilite în partea 
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B a anexei XIII, caz în care valoarea 
energetică poate fi indicată şi separat de 
celelalte detalii. 

Or. de

Justificare

Acest amendament este conex amendamentului 72 depus de raportoare. Din motive de 
comparabilitate, este esenţial ca valorile să fie indicate per 100 g/ml. În anumite cazuri însă, 
este mai rezonabil şi mai fezabil ca detaliile privind cei cinci nutrienţi să fie repetate doar în 
indicaţiile per porţie.

Amendamentul 311
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5 – paragraful 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Pentru a asigura o aplicare uniformă a 
prezentului alineat, Comisia poate adopta, 
în conformitate cu procedura de
reglementare menţionată la articolul 46 
alineatul (2), norme referitoare la valoarea 
energetică şi la cantităţile de nutrienţi 
menţionate la articolul 29 alineatele (1)-(5) 
care pot fi considerate neglijabile.

Pentru a asigura o aplicare uniformă a 
prezentului alineat, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, Comisia poate 
adopta, în conformitate cu procedura de
examinare menţionată la articolul 46 
alineatul (2), norme referitoare la valoarea 
energetică şi la cantităţile de nutrienţi 
menţionate la articolul 29 alineatele (1) şi 
(2) care pot fi considerate neglijabile.

Or. en

Amendamentul 312
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 34 

Poziţia Consiliului Amendamentul

...44 eliminat
__________________
44. *  JO, a se introduce data: opt ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
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regulament.

Or. it

Amendamentul 313
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 - partea introductivă 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(1) În plus faţă de formele de exprimare 
menţionate la articolul 31 alineatele (2) şi 
(4) şi la articolul 32 şi faţă de prezentarea 
menţionată la articolul 33 alineatul (2),
valoarea energetică şi cantitatea de 
nutrienţi menţionate la articolul 29 
alineatele (1)-(5) pot fi exprimate în alte 
moduri şi/sau prezentate utilizând 
reprezentări grafice sau simboluri în plus 
faţă de cuvinte sau cifre, cu condiţia să fie 
respectate următoarele cerinţe:

(1) În plus faţă de formele de exprimare 
menţionate la articolul 31 alineatele (2) şi 
(4) şi la articolul 32 şi faţă de prezentarea 
menţionată la articolul 33 alineatele (2) şi 
(3), valoarea energetică şi cantitatea de 
nutrienţi menţionate la articolul 29 
alineatele (1 ), (2) şi (5) pot fi exprimate în 
alte moduri şi/sau prezentate utilizând 
reprezentări grafice sau simboluri în plus 
faţă de cuvinte sau cifre, cu condiţia să fie 
respectate următoarele cerinţe:

Or. en

Amendamentul 314
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

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

Poziţia Consiliului Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
articolului 4 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, pot fi 
utilizate elemente interpretative, în sensul 
prezentului regulament, pentru 
exprimarea sau prezentarea de informaţii 
privind valoarea energetică şi cantităţile 
lipide, acizi graşi saturaţi, glucide şi sare.

Or. en
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Justificare

Acest lucru va permite utilizarea în continuare a schemelor voluntare în anumite state 
membre, ce şi-au dovedit utilitatea pentru consumatori.

Amendamentul 315
Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Glenis 
Willmott, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – litera a 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(a) să nu inducă în eroare consumatorul, 
astfel cum se specifică la articolul 7;

(a) să fie bazate pe cercetări valabile, 
independente şi să nu inducă în eroare 
consumatorul, astfel cum se specifică la 
articolul 7;

Or. en

Amendamentul 316
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, 
Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(aa)  crearea lor să urmeze consultărilor 
extensive cu toate părţile interesate;

Or. en

Amendamentul 317
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa 
Westlund,Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – litera c 
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Poziţia Consiliului Amendamentul

(c) să fie sprijinite de elemente care să 
dovedească înţelegerea de către
consumatorul mediu a unor astfel de 
forme de exprimare sau de prezentare;
precum şi

(c) să fie sprijinite de elemente
independente care să dovedească 
înţelegerea de către consumatori a unor 
astfel de forme de exprimare sau de 
prezentare; precum şi

Or. en

Amendamentul 318
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – litera da (nouă) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(da) să fie obiective şi nediscriminatorii;

Or. es

Amendamentul 319
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – litera db (nouă) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(db) aplicarea lor să nu creeze obstacole 
la libera circulaţie a bunurilor.

Or. es

Amendamentul 320
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

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

(2a) În cazul în care declaraţia 
nutriţională este obligatorie pentru 
produsele alimentare care figurează în 
anexa V din cauza unei menţiuni 
nutriţionale sau de sănătate, declaraţia 
nutriţională sau o parte a acesteia nu 
trebuie să apară în câmpul vizual 
principal.

Or. en

Justificare

Produsele alimentare care figurează în anexa IV sunt exceptate de la declaraţia nutriţională, 
deoarece nu conţin cantităţi semnificative de nutrienţi. Totuşi, conform articolului 7 din 
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, orice produs alimentar, chiar şi cele menţionate în anexa 
V, se supun obligaţiei de declaraţie nutriţională atunci când cuprind menţiuni nutriţionale 
sau de sănătate. Prezentarea declaraţiei sau a unei părţi a acesteia în câmpul vizual 
principal nu este posibilă pe ambalajele mici. Când cuprind menţiuni nutriţionale sau de 
sănătate, produsele menţionate la anexa V ar trebui exceptate, aşadar, de la această 
obligaţie.

Amendamentul 321
Glenis Willmott,Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Pentru a facilita monitorizarea utilizării 
unor astfel de forme suplimentare de 
exprimare sau de prezentare, statele 
membre le pot solicita operatorilor din 
sectorul alimentar care introduc pe piaţa 
naţională produse alimentare care poartă 
astfel de informaţii să notifice autorităţii 
competente utilizarea unei forme 
suplimentare de exprimare sau de 
prezentare, precum şi să furnizeze 
justificările relevante referitoare la 
îndeplinirea cerinţelor prevăzute la 
alineatul (1) literele (a) - (d). În astfel de 

Pentru a facilita monitorizarea utilizării şi a 
impactului unor astfel de forme 
suplimentare de exprimare sau de 
prezentare, statele membre solicită
operatorilor din sectorul alimentar care 
introduc pe piaţa naţională produse 
alimentare care poartă astfel de informaţii 
să notifice autorităţii competente utilizarea 
unei forme suplimentare de exprimare sau 
de prezentare, precum şi să furnizeze 
justificările relevante referitoare la 
îndeplinirea cerinţelor prevăzute la 
alineatul (1) literele (a) - (d). În astfel de 



AM\861438RO.doc 123/168 PE460.950v01-00

RO

cazuri, se pot solicita, de asemenea, 
informaţii privind încetarea utilizării unor 
astfel de forme suplimentare de exprimare 
sau de prezentare.

cazuri, se solicită, de asemenea, informaţii 
privind încetarea utilizării unor astfel de 
forme suplimentare de exprimare sau de 
prezentare.

Or. en

Amendamentul 322
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Antonyia Parvanova, Corinne 
Lepage, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5 – nota de subsol 44 

Poziţia Consiliului Amendamentul

____________________________ ____________________________

44. * JO, a se introduce data: opt ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

44. * JO, a se introduce data: trei ani de la 
data aplicării prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 323
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 6 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(6) Pentru a asigura o aplicare uniformă a 
prezentului articol, în conformitate cu 
procedura de reglementare menţionată la 
articolul 46 alineatul (2), Comisia adoptă 
norme detaliate privind punerea în aplicare 
a alineatelor (1), (3) şi (4) din prezentul 
articol.

(6) Pentru a asigura o aplicare uniformă a 
prezentului articol, în conformitate cu 
procedura de examinare menţionată la 
articolul 46 alineatul (2), Comisia adoptă
acte de punere implementare care 
stabilesc norme detaliate privind punerea 
în aplicare a alineatelor (1), (3) şi (4) din 
prezentul articol.

Or. en



PE460.950v01-00 124/168 AM\861438RO.doc

RO

Amendamentul 324
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2a) Termenul „vegetarian” nu se aplică 
produselor alimentare provenite de la 
animale care au murit, care au fost 
sacrificate sau care mor în urma 
consumării lor sau produselor care sunt 
fabricate din sau cu ajutorul acestora. 
Termenul „vegan” nu se aplică 
produselor alimentare provenite din 
animale sau din produse animale, inclusiv 
din animale vii, sau produselor care sunt 
fabricate din sau cu ajutorul acestora.

Or. en

Justificare

Poziţia PE prima lectură.

Amendamentul 325
Holger Krahmer

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

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2a) Pot fi specificate în continuare, în 
mod facultativ, informaţii nutriţionale 
suplimentare destinate unor categorii 
speciale, de exemplu copiii, cu condiţia ca 
aceste valori de referinţă specifice să se 
bazeze pe date ştiinţifice, să nu inducă în 
eroare consumatorii şi să fie în 
concordanţă cu dispoziţiile generale ale 
prezentului regulament.

Or. en



AM\861438RO.doc 125/168 PE460.950v01-00

RO

Justificare

Este mai utilă oferirea de informaţii nutriţionale folosind valori de referinţă relevante pentru 
copii, în produsele ce le sunt destinate sau atractive pentru ei.

Amendamentul 326
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere articolului 38, 
statele membre pot adopta dispoziţii de 
drept intern în ceea ce priveşte chestiunile 
care nu sunt armonizate în mod specific 
prin prezentul regulament, în măsura în 
care acestea nu interzic, obstrucţionează 
sau restricţionează libera circulaţie a 
bunurilor care sunt în conformitate cu 
prezentul regulament.

(2) În conformitate cu alineatul (1) al 
prezentului articol, statele membre se 
abţin de la stabilirea de cerinţe mai 
detaliate decât cele deja prevăzute în
prezentul regulament referitor la 
explicaţiile nutriţionale.

Or. en

Justificare

Propunerea Consiliului ar permite statelor membre să adopte şi alte cerinţe obligatorii 
privind explicaţiile nutriţionale. Acestea ar conduce la o multitudine de norme naţionale 
suplimentare ce ar dăuna funcţionării pieţei interne şi ar constitui un obstacol semnificativ 
pentru operatori. În acest sens, se introduce un nou alineat (2) la articolul 37, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare – articolul 7 alineatul (3) din Directiva 90/496/CEE.

Amendamentul 327
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) În conformitate cu alineatul (1), statele 
membre pot introduce dispoziţii privind 
menţionarea obligatorie a ţării de origine 
sau a locului de provenienţă a produselor 
alimentare numai atunci când există 
dovada unei legături între anumite calităţi 

(2) În conformitate cu alineatul (1), statele 
membre pot introduce dispoziţii privind
menţionarea obligatorie a ţării de origine 
sau a locului de provenienţă a produselor 
alimentare.
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ale produsului şi originea sau provenienţa 
sa. Odată cu notificarea Comisiei în 
legătură cu astfel de dispoziţii, statele 
membre oferă dovezi conform cărora 
majoritatea consumatorilor consideră că 
furnizarea acestor informaţii prezintă o 
importanţă deosebită.

Or. it

Amendamentul 328
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) În conformitate cu alineatul (1), statele 
membre pot introduce dispoziţii privind 
menţionarea obligatorie a ţării de origine 
sau a locului de provenienţă a produselor 
alimentare numai atunci când există 
dovada unei legături între anumite calităţi 
ale produsului şi originea sau provenienţa 
sa. Odată cu notificarea Comisiei în 
legătură cu astfel de dispoziţii, statele 
membre oferă dovezi conform cărora 
majoritatea consumatorilor consideră că 
furnizarea acestor informaţii prezintă o 
importanţă deosebită.

(2) În conformitate cu alineatul (1), statele 
membre pot introduce dispoziţii privind 
menţionarea obligatorie a ţării de origine 
sau a locului de provenienţă a produselor 
alimentare numai atunci când există 
dovada unei legături între anumite calităţi 
ale produsului şi originea sau provenienţa 
sa. Odată cu notificarea Comisiei în 
legătură cu astfel de dispoziţii, statele 
membre demonstrează că importanţa 
deosebită ataşată respectivei informaţii
este recunoscută în legislaţie.

Or. it

Amendamentul 329
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 - partea introductivă 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(1) Pentru produsele alimentare prezentate 
ne-preambalate la vânzare către 

(1) Pentru produsele alimentare prezentate 
ne-preambalate la vânzare către 
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consumatorul final şi către unităţile de 
restauraţie colectivă sau pentru produsele 
alimentare ambalate în locul în care sunt 
vândute la cererea cumpărătorului sau 
preambalate în vederea vânzării lor 
imediate:

consumatorul final şi către unităţile de 
restauraţie 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 includerea menţiunilor 
specificate la articolul 9 alineatul (1) 
litera (c);
(b) nu este obligatorie includerea altor 
menţiuni prevăzute la articolele 9 şi 10, cu 
excepţia cazului în care statele membre 
adoptă dispoziţii care impun includerea 
unora sau a tuturor menţiunilor 
respective, precum şi a unor elemente din 
menţiunile respective.
Dispoziţiile prezentului alineat nu se 
aplică serviciilor de restauraţie oferite de 
cinematografe - exceptând IMM-urile - în 
cazul cărora produsele alimentare sunt 
ambalate în locul în care sunt vândute în 
ambalaje standardizate, a căror capacitate 
este stabilită în prealabil, prin urmare 
cantitatea şi conţinutul final al 
alimentelor sau al băuturilor este definit 
şi măsurabil.

Or. en

Amendamentul 330
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – litera a 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(a) este obligatorie includerea menţiunilor 
specificate la articolul 9 alineatul (1) 
litera (c);

(a) statele membre pot solicita includerea
menţiunilor specificate la articolul 9 
alineatul (1) litera (c);

Or. es
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Amendamentul 331
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Comisia consultă Comitetul permanent 
pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală 
înfiinţat 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 lanţul alimentar şi sănătatea animală 
înfiinţat 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 va 
institui, de asemenea, o procedură oficială 
de notificare destinată tuturor părţilor 
interesate, în conformitate cu dispoziţiile 
Directivei 98/34.

Or. en

Justificare

După cum s-a convenit în prima lectură a Parlamentului European, o justificare esenţială a 
propunerii de regulament este îmbunătăţirea pieţei unice şi facilitarea liberei circulaţii a 
bunurilor.  Este recunoscut că legile naţionale privind etichetarea pot fragmenta piaţa unică 
şi că acestea ar trebui adoptate numai în urma efectuării unui proces transparent de control, 
respectiv acelaşi lucru se aplică şi în cazul celorlalte propuneri legislative naţionale vizând 
piaţa internă.

Amendamentul 332
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) Statul membru care consideră necesară 
adoptarea noii legislaţii privind informarea 
cu privire la produsele alimentare poate lua 
măsurile avute în vedere numai la trei luni 
de la notificarea menţionată la alineatul (1), 
cu condiţia să nu fi primit un aviz negativ 
din partea Comisiei.

(3) Statul membru care consideră necesară 
adoptarea noii legislaţii privind informarea 
cu privire la produsele alimentare poate lua 
măsurile avute în vedere numai la trei luni 
de la notificarea menţionată la alineatul (1).
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Or. it

Amendamentul 333
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 4 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(4) În cazul în care avizul Comisiei este 
negativ şi înainte de expirarea perioadei 
menţionate la alineatul (3) din prezentul 
articol, Comisia iniţiază procedura de 
reglementare menţionată la articolul 46 
alineatul (2) pentru a se stabili dacă 
măsurile avute în vedere pot fi puse în 
aplicare, sub rezerva unor modificări 
corespunzătoare, dacă este necesar.

(4) În cazul în care avizul Comisiei este 
negativ şi înainte de expirarea perioadei 
menţionate la alineatul (3) din prezentul 
articol, Comisia iniţiază procedura de 
reglementare menţionată la articolul 46 
alineatul (2) pentru a se propune 
modificările considerate adecvate, dacă 
este necesar.

Or. it

Amendamentul 334
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 4 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(4) În cazul în care avizul Comisiei este 
negativ şi înainte de expirarea perioadei 
menţionate la alineatul (3) din prezentul 
articol, Comisia iniţiază procedura de
reglementare menţionată la articolul 46 
alineatul (2) pentru a se stabili dacă 
măsurile avute în vedere pot fi puse în 
aplicare, sub rezerva unor modificări 
corespunzătoare, dacă este necesar.

(4) În cazul în care avizul Comisiei este 
negativ şi înainte de expirarea perioadei 
menţionate la alineatul (3) din prezentul 
articol, Comisia iniţiază procedura de
examinare menţionată la articolul 46 
alineatul (2) pentru a se stabili dacă 
măsurile avute în vedere pot fi puse în 
aplicare, sub rezerva unor modificări 
corespunzătoare, dacă este necesar.

Or. en
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Amendamentul 335
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 5 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(5) Directiva 98/34/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 22 iunie 
1998 referitoare la procedura de furnizare 
de informaţii în domeniul standardelor, 
reglementărilor tehnice şi al normelor 
privind serviciile societăţii 
informaţionale47 nu se aplică măsurilor 
care intră sub incidenţa procedurii de 
notificare menţionată în prezentul articol.

eliminat

__________________
47. JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

Or. en

Justificare

După cum s-a convenit în prima lectură a Parlamentului European, o justificare esenţială a 
propunerii de regulament este îmbunătăţirea pieţei unice şi facilitarea liberei circulaţii a 
bunurilor.  Este recunoscut că legile naţionale privind etichetarea pot fragmenta piaţa unică 
şi că acestea ar trebui adoptate numai în urma efectuării unui proces transparent de control, 
respectiv acelaşi lucru se aplică şi în cazul celorlalte propuneri legislative naţionale vizând 
piaţa internă.

Amendamentul 336
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Pentru a ţinea seama de progresele tehnice, 
de evoluţiile ştiinţifice, de sănătatea 
consumatorilor sau de necesitatea 
informării consumatorilor, sub rezerva 
articolului 10 alineatul (2) şi a articolului 
21 alineatul (2) referitoare modificarea 
anexelor II şi III, Comisia poate, prin 
intermediul actelor delegate, în 

Pentru a ţinea seama de progresele tehnice, 
de evoluţiile ştiinţifice, de sănătatea 
consumatorilor sau de necesitatea 
informării consumatorilor, sub rezerva 
articolului 10 alineatul (2) şi a articolului 
21 alineatul (2) referitoare modificarea 
anexelor II şi III, Comisia poate, prin 
intermediul actelor delegate, în 
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conformitate cu articolul 49 şi sub rezerva 
condiţiilor de la articolele 50 şi 51, să 
modifice anexele la prezentul regulament.

conformitate cu articolul 49, să modifice 
anexele la prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 337
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 - partea introductivă 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere alineatului (2) din 
prezentul articol, în exercitarea 
competenţelor conferite de prezentul 
regulament de a adopta măsuri în 
conformitate cu procedura de reglementare
menţionată la articolul 46 alineatul (2) sau 
prin intermediul unor acte delegate, în 
conformitate cu articolele 49-52, Comisia:

(1) Fără a aduce atingere alineatului (2) din 
prezentul articol, în exercitarea 
competenţelor conferite de prezentul 
regulament de a adopta măsuri prin 
intermediul actelor de punere în aplicare 
în conformitate cu procedura de examinare
menţionată la articolul 46 alineatul (2) sau 
prin intermediul unor acte delegate, în 
conformitate cu articolul 49, Comisia:

Or. en

Amendamentul 338
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(1) Comisia este asistată de Comitetul 
permanent pentru lanţul alimentar şi 
sănătatea animală.

(1) Comisia este asistată de Comitetul 
permanent pentru lanţul alimentar şi 
sănătatea animală, instituit în temeiul 
articolului 58 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002. 
Comitetul respectiv este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 
182/2011.

Or. en
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Amendamentul 339
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 1 

Poziţia Consiliului Amendamentul

În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 
din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea 
dispoziţiilor articolului 8 din decizia 
menţionată anterior.

În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 340
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul 
(6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte 
la trei luni.

eliminat

Or. en

Amendamentul 341
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(1) Competenţa de adoptare a actelor 
delegate menţionată la articolul 10 
alineatul (2), articolul 12 alineatul (3), 
articolul 13 alineatul (5), articolul 19 
alineatul (2), articolul 21 alineatul (2), 

(1) Competenţa de adoptare a actelor 
delegate este conferită Comisiei în 
condiţiile prevăzute la prezentul articol.
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articolul 23 alineatul (2), articolul 29 
alineatul (6), articolul 30 alineatul (2), 
articolul 35 alineatul (4) şi articolul 44
este conferită Comisiei pentru o perioadă 
de cinci ani de la …51. Comisia 
elaborează un raport referitor la 
competenţele delegate cu cel puţin 6 luni 
înainte de încheierea perioadei de cinci 
ani. Delegarea competenţelor se 
prelungeşte automat pentru perioade cu o 
durată identică, cu excepţia cazurilor în 
care Parlamentul European sau Consiliul 
o revocă în conformitate cu articolul 50.

(1a) Delegarea competenţelor menţionată 
la articolul 10 alineatul (2), articolul 12 
alineatul (3), articolul 13 alineatul (5), 
articolul 19 alineatul (2), articolul 21 
alineatul (2), articolul 23 alineatul (2), 
articolul 29 alineatul (6), articolul 30 
alineatul (2), articolul 35 alineatul (4) şi 
articolul 44 pentru o perioadă de cinci ani 
de la …*. Comisia elaborează un raport 
referitor la competenţele delegate cu cel 
puţin nouă luni înainte de sfârşitul 
perioadei de cinci ani. Delegarea de 
competenţe se reînnoieşte tacit pentru 
perioade de timp identice, cu excepţia 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune unei astfel de 
reînnoiri cel târziu cu trei luni înainte de 
expirarea fiecărei perioade.
(1b) Delegarea competenţelor menţionată 
la articolul 10 alineatul (2), articolul 12 
alineatul (3), articolul 13 alineatul (5), 
articolul 19 alineatul (2), articolul 21 
alineatul (2), articolul 23 alineatul (2), 
articolul 29 alineatul (6), articolul 30 
alineatul (2), articolul 35 alineatul (4) şi 
articolul 44 poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării competenţelor specificate în 
respectiva decizie. Aceasta intră în 
vigoare în ziua următoare publicării sale 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
sau la o dată ulterioară menţionată în 
cuprinsul său. Decizia nu aduce atingere 
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actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 342
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) Competenţa de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei sub rezerva 
condiţiilor prevăzute la articolele 50 şi 51.

(3) Orice act delegat adoptat în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (2), 
articolul 12 alineatul (3), articolul 13 
alineatul (5), articolul 19 alineatul (2), 
articolul 21 alineatul (2), articolul 23 
alineatul (2), articolul 29 alineatul (6), 
articolul 30 alineatul (2), articolul 35 
alineatul (4) şi articolul 44 intră în 
vigoare doar dacă Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat obiecţiuni la 
acesta în termen de două luni de la data 
notificării actului respectiv către 
Parlamentul European şi către Consiliu 
sau dacă, înainte de expirarea termenului 
respectiv, atât Parlamentul European, cât 
şi Consiliul au informat Comisia că nu 
intenţionează să formuleze obiecţiuni. 
Acest termen se prelungeşte cu două luni 
la iniţiativa Parlamentului European sau 
a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 343
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 4 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(4) În cazul apariţiei unui nou risc grav eliminat
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pentru sănătatea umană, atunci când 
motive de maximă urgenţă o impun, 
procedura prevăzută la articolul 52 se 
aplică actelor delegate adoptate în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (2) 
şi articolul 21 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 344
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 50 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Revocarea delegării eliminat
(1) Competenţa de adoptare a actelor 
delegate menţionată la articolul 10 
alineatul (2), articolul 12 alineatul (3), 
articolul 13 alineatul (5), articolul 19 
alineatul (2), articolul 21 alineatul (2), 
articolul 23 alineatul (2), articolul 29 
alineatul (6), articolul 30 alineatul (2), 
articolul 35 alineatul (4) şi articolul 44 
poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu.
(2) Instituţia care a iniţiat o procedură 
internă pentru a decide dacă să revoce 
delegările de competenţe întreprinde 
măsuri pentru a informa cealaltă 
instituţie şi Comisia în timp util înaintea 
adoptării deciziei finale, indicând 
competenţele delegate care ar putea face 
obiectul unei revocări, precum şi 
posibilele motive ale acesteia.
(3) Decizia de revocare duce la încetarea 
delegării competenţelor specificate în 
respectiva decizie. Decizia produce efecte 
imediat sau de la o dată ulterioară, 
menţionată în decizie. Aceasta nu 
afectează valabilitatea actelor delegate 
care sunt deja în vigoare. Decizia se 
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
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Europene.

Or. en

Amendamentul 345
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 51 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Obiecţii la actele delegate eliminat
(1) Parlamentul European sau Consiliul 
pot formula obiecţii cu privire la un act 
delegat în termen de două luni de la data 
notificării. La iniţiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, acest termen 
se prelungeşte cu două luni.
(2) În cazul în care, la expirarea 
termenului menţionat la alineatul (1), nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu 
au formulat obiecţii cu privire la actul 
delegat, acesta se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene şi intră în 
vigoare la data menţionată în cuprinsul 
său.
Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene şi intră în 
vigoare înainte de expirarea perioadei 
respective dacă atât Parlamentul 
European, cât şi Consiliul au informat 
Comisia cu privire la intenţia lor de a nu 
ridica obiecţii.
(3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul formulează 
obiecţii cu privire la actul delegat, acesta 
nu intră în vigoare. Instituţia care 
formulează obiecţii cu privire la actul 
delegat îşi expune motivele care au stat la 
baza obiecţiilor cu privire la actul delegat.

Or. en
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Amendamentul 346
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(1) Actele delegate adoptate în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare fără 
întârziere şi se aplică atât timp cât nu se 
formulează nicio obiecţie în conformitate 
cu alineatul (3).

(1) Actele delegate adoptate în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare fără 
întârziere şi se aplică atât timp cât nu se 
formulează nicio obiecţie în conformitate 
cu alineatul (2). În notificarea unui act 
delegat către Parlamentul European şi 
Consiliu sunt menţionate motivele 
aplicării procedurii de urgenţă.

Or. en

Amendamentul 347
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Notificarea unui act delegat adoptat în 
temeiul prezentului articol transmisă 
Parlamentului European şi Consiliului 
prezintă motivele pentru care s-a recurs la 
procedura de urgenţă.

(2) Atât Parlamentul European, cât şi 
Consiliul pot obiecta cu privire la un act 
delegat în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 49 alineatul (5). 
Într-o astfel de situaţie, Comisia abrogă 
actul respectiv fără întârziere ca urmare a 
notificării deciziei de a obiecta trimise de 
Parlamentul European sau de Consiliu.

Or. en

Amendamentul 348
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1 – paragraful 2 
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Poziţia Consiliului Amendamentul

Produsele alimentare introduse pe piaţă 
sau etichetate înainte de …54 ** care nu 
respectă cerinţele prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) litera (l) din prezentul 
regulament pot fi comercializate până la 
epuizarea stocurilor acestor produse 
alimentare.

eliminat

__________________
54. ***JO, a se introduce data: prima zi a 
primei luni de la expirarea a cinci ani de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

O perioadă de tranziţie de trei ani este suficientă. Nu se justifică o perioadă de tranziţie 
pentru cerinţa de furnizare a unei declaraţii nutriţionale mai lungă decât pentru restul 
informaţiilor alimentare.

Amendamentul 349
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

2. Între …55 şi …56, în cazul în care 
declaraţia nutriţională este furnizată pe o 
bază voluntară, aceasta respectă articolele 
29-34 din prezentul regulament.

eliminat

__________________
55. JO, a se introduce data: prima zi a 
primei luni de la expirarea a trei ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.
56. JO, a se introduce data: prima zi a 
primei luni de la expirarea a cinci ani de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.
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Or. en

Justificare

Nu mai este necesar.

Amendamentul 350
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Prezentul regulament se aplică de la … , cu 
excepţia articolului 9 alineatul (1) litera 
(l) care se aplică de la …*.

Prezentul regulament se aplică de la …*.

________________________ ________________________

* JO, a se introduce data: prima zi a primei 
luni de la expirarea a trei ani de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament.

* JO, a se introduce data: prima zi a primei 
luni de la expirarea a trei ani de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament.

* JO, a se introduce data: prima zi a 
primei luni de la expirarea a cinci ani de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare
Trei ani reprezintă o perioadă suficientă şi nu este necesar să se prevadă o perioadă mai 
lungă pentru cerinţa de furnizare a unei declaraţii nutriţionale.

Amendamentul 351
Chris Davies

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(1) „declaraţia nutriţională” sau
„etichetarea nutriţională” înseamnă 
informaţiile referitoare la:

(1)„declaraţia nutriţională” sau „etichetarea 
nutriţională” înseamnă informaţiile care 
menţionează:

(a) valoarea energetică; sau (a) valoarea energetică; sau
(b) valoarea energetică şi unul sau mai 
mulţi dintre următorii nutrienţi şi

(b) valoarea energetică şi unul sau mai 
mulţi dintre următorii nutrienţi şi
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elementele componente ale acestora
menţionate în mod special:

elementele componente ale acestora:

– grăsimi (acizi graşi saturaţi, acizi graşi 
trans, acizi graşi mononesaturaţi, acizi 
graşi polinesaturaţi);

– grăsimi (acizi graşi saturaţi, acizi graşi 
trans, acizi graşi mononesaturaţi, acizi 
graşi polinesaturaţi);

– glucide (zaharuri, polioli, amidon); – glucide (zaharuri, polioli, amidon);

– sare; – sare;
– fibre; – fibre;

– proteine; – proteine;
– oricare dintre vitaminele sau mineralele 
menţionate în anexa XIII partea A punctul 
1 şi prezente în cantităţi semnificative, 
după cum se prevede în anexa XIII partea 
A punctul 2;

– oricare dintre vitaminele sau mineralele 
menţionate în anexa XIII partea A punctul 
1 şi prezente în cantităţi semnificative, 
după cum se prevede în anexa XIII partea 
A punctul 2;

Or. en

Amendamentul 352
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa III – tabel – punctul -1 (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

-1. ALIMENTE CARE CONȚIN ACIZI GLUTAMICI SAU 
SĂRURI ALE ACESTORA
Alimente care conţin unul 
sau mai mulţi dintre aditivii 
alimentari E620, E621, 
E622, E623, E624 şi E625

„conţine potenţiator de 
aromă”

Or. en

Justificare

Părţi ale amendamentului 275 din cadrul primei lecturi.
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Amendamentul 353
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa III – tabel – punctul 1a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

1a. Produse din carne obţinute de la 
animale sacrificate prin metode speciale
„Carne obţinută prin sacrificare fără 
asomare”
1a.1 Carne, respectiv produse din carne 
obţinute de la animale care nu au fost 
asomate înainte de sacrificare, ci au fost 
sacrificate ritualic

Or. en

Amendamentul 354
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Anexa III – tabel – punctul 1a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

1a.  PRODUSE ALIMENTARE CU ASPECTE LEGATE 
DE BUNĂSTAREA ANIMALELOR
1a.1 Produse alimentare care 
conţin carne obţinută de la 
animale sacrificate prin 
metoda Halal.

„ Acest produs este 
obţinut de la un 
animal sacrificat prin 
metoda Halal”

1a.2 Produse alimentare care 
conţin carne obţinută de la 
animale sacrificate prin 
metoda Shechita.

„ Acest produs este 
obţinut de la un 
animal sacrificat prin 
metoda Shechita”

Or. en
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 Amendamentul 355
Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2.3 – coloana din dreapta

Poziţia Consiliului  Amendamentul

„conţine o sursă de fenilalanină”. „conţine aspartam (o sursă de fenilalanină; 
ar putea fi necorespunzător pentru 
femeile însărcinate)”.

Or. fr

Amendamentul 356
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Poziţia Consiliului Amendamentul

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

„conţine ingrediente 
care măresc apetitul”

Or. en

Justificare

Poziţia în primă lectură a PE.

Amendamentul 357
Gerben-Jan Gerbrandy, Boguslaw Sonik

Propunere de regulament
Anexa III – tabel – punctul 4.2 
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Poziţia Consiliului Amendamentul

4.2 Alte produse 
alimentare în afara 
celor menţionate la 
punctul 4.1 în cazul 
cărora se adaugă 
cafeină în scop 
nutriţional sau 
fiziologic. 

Menţiunea „Adaos 
de cafeină. Nu se 
recomandă pentru 
copii sau femeile 
însărcinate” în 
acelaşi câmp vizual 
ca şi denumirea 
produsului, urmată 
de menţionarea, în 
paranteze şi în 
conformitate cu 
articolul 13 alineatul 
(1) din prezentul 
regulament, a 
conţinutului de 
cafeină exprimat în 
mg per 100g/ml. În 
cazul suplimentelor 
alimentare, 
conţinutul de cafeină 
se exprimă per 
porţie, astfel cum se 
recomandă pentru 
consumul zilnic pe 
etichetă.

4.2 Alte produse 
alimentare în afara 
băuturilor în cazul cărora 
se adaugă cafeină în scop 
nutriţional sau fiziologic.

Menţiunea 
„Conţine cafeină. 
Nu se recomandă 
pentru copii sau 
femeile 
însărcinate” în 
acelaşi câmp 
vizual ca şi 
denumirea 
produsului, urmată 
de menţionarea, în 
paranteze şi în 
conformitate cu 
articolul 13 
alineatul (1) din 
prezentul 
regulament, a 
conţinutului de 
cafeină exprimat 
în mg per 
100g/ml. În cazul 
suplimentelor 
alimentare, 
conţinutul de 
cafeină se exprimă 
per porţie, astfel 
cum se recomandă 
pentru consumul 
zilnic pe etichetă.

Or. en

Justificare

Cuvântul „conţine” ar fi mai potrivit din punct de vedere tehnic pentru a preveni lacunele 
legislative, de exemplu guarana este un aditiv cu un conţinut ridicat de cafeină şi nu ar trebui 
etichetat dacă se utilizează cuvintele „adaos de”. De asemenea, băuturile care conţin niveluri 
de cafeină mai mici de 150 mg/l, adăugată ca aromă, nu ar trebui să facă obiectul 
dispoziţiilor privind etichetarea menţionate la punctul 4.2.

Amendamentul 358
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Struan Stevenson

Propunere de regulament
Anexa III - tabel - punctul 4.2 - coloana din stânga

Poziţia Consiliului Amendamentul

4.2 Alte produse alimentare în 
afara celor menţionate la punctul 
4.1 în cazul cărora se adaugă 
cafeină în scop nutriţional sau
fiziologic.

4.2 Alte produse alimentare în afara băuturilor în 
cazul cărora se adaugă cafeină în scop fiziologic.

Or. en

Justificare

Părţi ale amendamentului 275 din cadrul primei lecturi.

Amendamentul 359
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Poziţia Consiliului Amendamentul

5a. PRODUSE DIN CARNE OBŢINUTE DE LA 
ANIMALE SACRIFICATE PRIN METODE SPECIALE
5a.1 Carne, respectiv produse 
din carne obţinute de la 
animale care nu au fost 
asomate înainte de 
sacrificare, ci au fost 
sacrificate ritualic.

„Carne obţinută prin 
sacrificare fără 
asomare”

Or. en
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Justificare

Se reia poziţia Parlamentului în primă lectură.

Amendamentul 360
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa IV 

Poziţia Consiliului Amendamentul

[întregul text al anexei IV] eliminat

Or. it

Amendamentul 361
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 19 

Poziţia Consiliului Amendamentul

19. produse alimentare furnizate direct de 
către producător în cantităţi mici către 
consumatorul final sau centrele de comerţ 
cu amănuntul locale care le furnizează 
direct consumatorului final.

19. produse alimentare, inclusiv produse 
fabricate manual de către 
microîntreprinderi şi comercianţi cu 
amănuntul locali, furnizate direct de către 
producător în cantităţi mici către 
consumatorul final sau centrele de comerţ 
cu amănuntul locale care le furnizează 
direct consumatorului final.

Or. de

Amendamentul 362
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 19a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

19a. butelii de sticlă care au un marcaj 
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indelebil.

Or. it

Justificare
A se vedea amendamentul 223 din poziţia Parlamentului în primă lectură.

Amendamentul 363
Renate Sommer

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 19a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

19a. produse fabricate artizanal;

Or. en

Amendamentul 364
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 19a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

19a.  butelii de sticlă care au un marcaj 
indelebil

Or. en

Justificare

Buteliile de sticlă care au un marcaj indelebil sunt butelii de sticlă destinate reutilizării care 
poartă un marcaj imprimat sau gravat direct pe sticlă. Propunerea a extins elementele 
obligatorii ale etichetării nutriţionale la astfel de butelii de sticlă care au un marcaj indelebil. 
Dată fiind valoarea (aproximativ 60 milioane de euro) şi ciclul de viaţă îndelungat (8-12 ani) 
al seturilor existente de asemenea butelii din UE, poziţia PE în primă lectură 
(amendamentele 124 şi 223) ar trebui să fie sprijinită pentru a excepta astfel de butelii de la 
cerinţele în materie de etichetare nutriţională.
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Amendamentul 365
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 1a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

1a. Denumirea produsului alimentar de 
pe eticheta oricărui produs de carne care 
are aspect de tranşă, ciozvârtă, felie, 
porţie sau carcasă de carne sau de carne 
conservată include o menţiune referitoare 
la:
(a) orice ingredient adăugat de origine 
animală diferită de restul cărnii; precum 
şi
(b) orice adaos de apă în următoarele 
circumstanţe:
– în cazul cărnii gătite şi negătite sau al 
cărnii conservate gătite, orice adaos de 
apă în proporţie mai mare de 5 % din 
masa produsului;
– în cazul cărnii conservate negătite, orice 
adaos de apă în proporţie mai mare de 
10 % din masa produsului.
Denumirea produsului alimentar de pe 
eticheta oricărui produs din peşte care are 
un aspect de tranşă, filé, felie sau porţie 
de peşte include o menţiune referitoare la:
(a) orice adaos dintr-un ingredient de 
origine vegetală sau de origine animală, 
dar care nu provine de la un peşte; 
precum şi
(b) orice adaos de apă în proporţie mai 
mare de 5 % din masa produsului.

Or. en
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Amendamentul 366
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 1 

Poziţia Consiliului Amendamentul

1. Denumirea produsului alimentar 
cuprinde sau este însoţită de menţiuni 
referitoare la starea fizică în care se găseşte 
produsul alimentar sau la tratamentul 
specific care i-a fost aplicat (de exemplu: 
transportat în pulbere, liofilizat, congelat 
rapid, concentrat, afumat), în toate cazurile 
în care omiterea acestui tip de informaţii ar 
putea induce cumpărătorul în eroare.

1. Denumirea produsului alimentar 
cuprinde sau este însoţită de menţiuni 
referitoare la starea fizică în care se găseşte 
produsul alimentar sau la tratamentul 
specific care i-a fost aplicat (de exemplu: 
transportat în pulbere, recongelat,
liofilizat, congelat, congelat rapid,
decongelat, concentrat, afumat), în toate 
cazurile în care omiterea acestui tip de 
informaţii ar putea induce cumpărătorul în 
eroare.

Or. en

Amendamentul 367
Renate Sommer

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 1 

Poziţia Consiliului Amendamentul

1. Denumirea produsului alimentar 
cuprinde sau este însoţită de menţiuni 
referitoare la starea fizică în care se găseşte 
produsul alimentar sau la tratamentul 
specific care i-a fost aplicat (de exemplu: 
transportat în pulbere, liofilizat, congelat 
rapid, concentrat, afumat), în toate cazurile 
în care omiterea acestui tip de informaţii ar 
putea induce cumpărătorul în eroare.

1. Denumirea produsului alimentar 
cuprinde sau este însoţită de menţiuni 
referitoare la starea fizică în care se găseşte 
produsul alimentar sau la tratamentul 
specific care i-a fost aplicat (de exemplu: 
transportat în pulbere, recongelat,
liofilizat, congelat rapid, decongelat,
concentrat, afumat), în toate cazurile în 
care omiterea acestui tip de informaţii ar 
putea induce cumpărătorul în eroare.

Or. en
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Amendamentul 368
János Áder

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 1 

Poziţia Consiliului Amendamentul

1. Denumirea produsului alimentar 
cuprinde sau este însoţită de menţiuni 
referitoare la starea fizică în care se găseşte 
produsul alimentar sau la tratamentul 
specific care i-a fost aplicat (de exemplu: 
transportat în pulbere, liofilizat, congelat 
rapid, concentrat, afumat), în toate cazurile 
în care omiterea acestui tip de informaţii ar 
putea induce cumpărătorul în eroare.

1. Denumirea produsului alimentar 
cuprinde sau este însoţită de menţiuni 
referitoare la starea fizică în care se găseşte 
produsul alimentar sau la tratamentul 
specific care i-a fost aplicat (de exemplu: 
transportat în pulbere, recongelat,
liofilizat, congelat rapid, concentrat, 
afumat), în toate cazurile în care omiterea 
acestui tip de informaţii ar putea induce 
cumpărătorul în eroare.

Or. en

Amendamentul 369
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 1 

Poziţia Consiliului Amendamentul

1. Denumirea produsului alimentar 
cuprinde sau este însoţită de menţiuni 
referitoare la starea fizică în care se găseşte 
produsul alimentar sau la tratamentul 
specific care i-a fost aplicat (de exemplu: 
transportat în pulbere, liofilizat, congelat 
rapid, concentrat, afumat), în toate cazurile 
în care omiterea acestui tip de informaţii ar 
putea induce cumpărătorul în eroare.

1. Denumirea produsului alimentar 
cuprinde sau este însoţită de menţiuni 
referitoare la starea fizică în care se găseşte 
produsul alimentar sau la tratamentul 
specific care i-a fost aplicat (de exemplu: 
transportat în pulbere, liofilizat, congelat 
rapid, concentrat, afumat, dezodorizat), în 
toate cazurile în care omiterea acestui tip 
de informaţii ar putea induce cumpărătorul 
în eroare.

Or. it
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Amendamentul 370
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

2. În cazul unor produse alimentare care 
au fost congelate înainte de vânzare şi 
care sunt vândute decongelate, denumirea 
produsului alimentar este însoţită de 
menţiunea „decongelat”.

eliminat

Or. en

Amendamentul 371
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

2. În cazul unor produse alimentare care 
au fost congelate înainte de vânzare şi 
care sunt vândute decongelate, denumirea 
produsului alimentar este însoţită de 
menţiunea „decongelat”.

eliminat

Or. en

Amendamentul 372
James Nicholson

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

2. În cazul unor produse alimentare care 
au fost congelate înainte de vânzare şi 
care sunt vândute decongelate, denumirea 
produsului alimentar este însoţită de 

eliminat
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menţiunea „decongelat”.

Or. en

Amendamentul 373
Renate Sommer

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

2. În cazul unor produse alimentare care 
au fost congelate înainte de vânzare şi 
care sunt vândute decongelate, denumirea 
produsului alimentar este însoţită de 
menţiunea „decongelat”.

eliminat

Or. en

Amendamentul 374
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

2. În cazul unor produse alimentare care au 
fost congelate înainte de vânzare şi care 
sunt vândute decongelate, denumirea 
produsului alimentar este însoţită de 
menţiunea „decongelat”.

2. În cazul unor produse alimentare care au 
fost congelate înainte de vânzare şi care 
sunt vândute decongelate, denumirea 
produsului alimentar este însoţită de 
menţiunea „decongelat” dacă lipsa acestei 
menţiuni ar induce în eroare.

Or. en

Justificare

Consumatorii ar trebui să dispună de informaţii privind tratamentele aplicate alimentelor lor 
în cazul în care acestea ar putea să-i inducă în eroare cu privire la natura produsului 
alimentar respectiv. Procedura de congelare este utilizată de industria alimentară pentru o 
serie de funcţii, inclusiv pentru păstrare şi pentru a asista la felierea produselor. Pentru a 
garanta primirea unor informaţii semnificative de către consumatori este importantă 
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clarificarea condiţiilor de aplicare a acestor dispoziţii. Accentul ar trebui să cadă pe 
interesul consumatorilor şi pe cazurile în care furnizarea informaţiilor ar preveni inducerea 
în eroare a consumatorilor.

Amendamentul 375
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

2. În cazul unor produse alimentare care au 
fost congelate înainte de vânzare şi care 
sunt vândute decongelate, denumirea 
produsului alimentar este însoţită de 
menţiunea „decongelat”.

2. În cazul unor produse alimentare care au 
fost congelate înainte de vânzare şi care 
sunt vândute decongelate, denumirea 
produsului alimentar este însoţită de 
menţiunea „decongelat” dacă produsul nu 
este potrivit pentru a fi recongelat.

Or. en

Justificare

Consumatorii ar trebui să dispună de informaţii privind tratamentele aplicate alimentelor lor 
în cazul în care acestea ar putea să-i inducă în eroare cu privire la integritatea produsului 
alimentar respectiv. Procedura de congelare este utilizată de industria alimentară pentru o 
serie de funcţii, inclusiv pentru transport şi păstrare şi pentru a asista la felierea produselor. 
Pentru a garanta primirea unor informaţii semnificative de către consumatori este 
importantă clarificarea condiţiilor de aplicare a acestor dispoziţii. Accentul ar trebui să cadă 
pe cazurile în care informaţiile au un caracter practic pentru consumatori, de exemplu în 
cazurile în care recongelarea nu este potrivită deoarece ar compromite calitatea sau 
siguranţa produsului.

Amendamentul 376
Nessa Childers

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

2. În cazul unor produse alimentare care au 
fost congelate înainte de vânzare şi care 
sunt vândute decongelate, denumirea 
produsului alimentar este însoţită de 
menţiunea „decongelat”.

2. În cazul unor produse alimentare care au 
fost congelate înainte de vânzare şi care 
sunt vândute decongelate, precum şi dacă 
există un risc identificabil pentru 
sănătate, denumirea produsului alimentar 
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este însoţită de menţiunea „decongelat”.

Or. en

Amendamentul 377
James Nicholson

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

2. În cazul unor produse alimentare care au 
fost congelate înainte de vânzare şi care 
sunt vândute decongelate, denumirea 
produsului alimentar este însoţită de 
menţiunea „decongelat”.

2. În cazul unor produse alimentare care au 
fost congelate înainte de vânzare şi care 
sunt vândute decongelate, precum şi dacă 
există un risc identificat pentru sănătate,
denumirea produsului alimentar este 
însoţită de menţiunea „decongelat”.

Or. en

Amendamentul 378
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

2. În cazul unor produse alimentare care au 
fost congelate înainte de vânzare şi care 
sunt vândute decongelate, denumirea 
produsului alimentar este însoţită de 
menţiunea „decongelat”.

2. În cazul unor produse alimentare care au 
fost congelate înainte de vânzare şi care 
sunt vândute decongelate, denumirea 
produsului alimentar este însoţită de 
menţiunea „decongelat” dacă produsul nu 
este potrivit pentru a fi recongelat.

Or. en
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Amendamentul 379
Esther de Lange

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

2. În cazul unor produse alimentare care au 
fost congelate înainte de vânzare şi care 
sunt vândute decongelate, denumirea 
produsului alimentar este însoţită de 
menţiunea „decongelat”.

2. În cazul unor produse alimentare care au 
fost congelate înainte de vânzare şi care 
sunt vândute decongelate, denumirea 
produsului alimentar este însoţită de 
menţiunea „decongelat” dacă produsul nu 
este potrivit pentru a fi recongelat.

Or. en

Justificare

Dacă nu există îngrijorări legate de siguranţa alimentelor în cazul recongelării unui produs 
decongelat anterior, menţiunea „decongelat” nu ar trebui să fie obligatorie.

Amendamentul 380
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

2a.  În cazul în care produsele alimentare 
menţionate la punctul 2 cuprind mai mult 
de un ingredient, menţiunea este 
obligatorie doar dacă întregul produs a 
fost congelat înainte de vânzarea către 
consumatorul final.

Or. en

Justificare

Consumatorii ar trebui să dispună de informaţii privind tratamentele aplicate alimentelor lor 
în cazul în care acestea ar putea să-i inducă în eroare cu privire la natura produsului 
alimentar respectiv. Procedura de congelare este utilizată de industria alimentară pentru o 
serie de funcţii, inclusiv pentru păstrare şi pentru a asista la felierea produselor. Pentru a 
garanta primirea unor informaţii semnificative de către consumatori este importantă 
clarificarea condiţiilor de aplicare a acestor dispoziţii. Accentul ar trebui să cadă pe 
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interesul consumatorilor şi pe cazurile în care furnizarea informaţiilor ar preveni inducerea 
în eroare a consumatorilor.

Amendamentul 381
Horst Schnellhardt, Esther de Lange

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Partea Ba – CERINȚE SPECIFICE 
PRIVIND DENUMIREA 
MEMBRANELOR PENTRU CÂRNAȚI
În lista ingredientelor, membranele 
pentru cârnaţi sunt menţionate în felul 
următor:
„membrană naturală”, atunci când 
membrana utilizată la producerea 
cârnaţilor provine de la tractul intestinal 
al animalelor biongulate;
„membrană artificială” în toate celelalte 
cazuri.
În cazul în care o membrană artificială 
nu este comestibilă, acest lucru trebuie 
specificat ca atare.

Or. de

Amendamentul 382
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 4 

Poziţia Consiliului Amendamentul

4. În cazul produselor alimentare în care o 
componentă sau un ingredient, cu privire la 
care consumatorii se aşteaptă să fie 
utilizate în mod normal sau să fie prezente 
în mod natural, a fost substituit cu o 
componentă diferită sau cu un ingredient 
diferit, eticheta cuprinde - pe lângă lista 

4. În cazul produselor alimentare în care o 
componentă sau un ingredient, cu privire la 
care consumatorii se aşteaptă să fie 
utilizate în mod normal sau să fie prezente 
în mod natural, a fost substituit cu o 
componentă diferită sau cu un ingredient 
diferit, eticheta cuprinde - pe lângă lista 
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ingredientelor - o indicaţie clară cu privire 
la componenta sau ingredientul care a 
fost utilizat pentru substituţia parţială sau 
integrală.

ingredientelor şi într-un mod clar vizibil -
una dintre indicaţiile următoare:

(a) „[denumirea produsului alimentar] 
fabricat utilizând [denumirea 
componentei/componentelor sau a 
ingredientului/ingredientelor 
înlocuitor/înlocuitoare] în loc de 
[denumirea componentei/componentelor 
sau a ingredientului/ingredientelor 
substituit/substituite]” sau
(b) „[denumirea produsului alimentar] cu 
înlocuitor de [denumirea 
componentei/componentelor sau a 
ingredientului/ingredientelor 
substituit/substituite]” sau „[denumirea 
produsului alimentar] cu imitaţie de 
[denumirea componentei/componentelor 
sau a ingredientului/ingredientelor 
substituit/substituite]”.

Or. de

Justificare

Formularea propusă de Consiliu ar putea duce la includerea de către producătorii de 
alimente a unor descrieri lungi şi elaborate a înlocuitorilor în etichetele produselor. În 
interesul unei mai bune protecţii a consumatorilor este esenţial ca eticheta să fie clară şi 
inteligibilă, prezentând în mod direct ceea ce consumatorul are nevoie să ştie pentru a 
cumpăra în cunoştinţă de cauză.

Amendamentul 383
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 4a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

4a. Denumirea produsului alimentar 
indică toate ingredientele adăugate de 
origine animală diferită de animalul 
principal pentru produse de carne care au 
aspect de tranşă, ciozvârtă, felie, porţie 
sau carcasă de carne, precum şi pentru 
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produsele din peşte.

Or. en

Justificare

Poziţia PE în primă lectură.

Amendamentul 384
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexa VI - punctul 4b (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

4b. Denumirea produsului alimentar de 
pe eticheta oricărui produs de carne care 
are aspect de tranşă, ciozvârtă, felie, 
porţie sau carcasă de carne sau de carne 
conservată include o menţiune referitoare 
la:
(a) orice ingredient adăugat de origine 
animală diferită de restul cărnii; precum 
şi
(b) orice adaos de apă în următoarele 
circumstanţe:
– în cazul cărnii gătite şi negătite sau al 
cărnii conservate gătite, orice adaos de 
apă în proporţie mai mare de 5 % din 
masa produsului;
– în cazul cărnii conservate negătite, orice 
adaos de apă în proporţie mai mare de 
10 % din masa produsului.

Or. en

Justificare

Poziţia PE în primă lectură.
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Amendamentul 385
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexa VI - punctul 4c (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

4c. Denumirea produsului alimentar de 
pe eticheta oricărui produs din peşte care 
are un aspect de tranşă, filé, felie sau 
porţie de peşte include o menţiune 
referitoare la:
(a) orice adaos dintr-un ingredient de 
origine vegetală sau de origine animală 
dar care nu provine de la un peşte; 
precum şi
(b) orice adaos de apă în proporţie mai 
mare de 5 % din masa produsului.

Or. en

Justificare

Poziţia PE în primă lectură.

Amendamentul 386
Andrés Perello Rodríguez

Propunere de regulament
Anexa VII – partea B – tabel – punctul 1 – coloana din dreapta – primul paragraf

Poziţia Consiliului Amendamentul

„Ulei”, completată: „Ulei”, completată:

- fie prin calificativul, după caz, „vegetal” 
sau „animal”,

- fie prin calificativul „animal” (sau 
indicarea originii animale specifice), fie, 
după caz,

- fie prin indicarea originii specifice 
vegetale sau animale.

- prin indicarea originii specifice vegetale.

Or. es

Justificare
A se vedea amendamentul 263 din prima lectură.
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Amendamentul 387
Carl Schlyter, Glenis Willmott, Kartika Liotard, Nessa Childers, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Anexa VII – partea B – tabel – punctul 1 – coloana din dreapta – primul paragraf

Poziţia Consiliului Amendamentul

„Ulei”, completată: „Ulei”, completată fie prin calificativul
„animal” (sau indicarea originii animale 
specifice), fie, după caz, prin indicarea 
originii specifice vegetale.

- fie prin calificativul, după caz, „vegetal” 
sau „animal”,

În cazul în care nu se poate garanta 
absenţa anumitor uleiuri vegetale, este 
obligatorie precizarea „Poate conţine...”.

- fie prin indicarea originii specifice 
vegetale sau animale.

Or. en

Amendamentul 388
Gerben-Jan Gerbrandy, Chris Davies

Propunere de regulament
Anexa VII – partea B – tabel – punctul 1 – coloana din dreapta – primul paragraf

Poziţia Consiliului Amendamentul

„Ulei”, completată: „Ulei”, completată fie prin calificativul
„animal” (sau indicarea originii animale 
specifice), fie, după caz, prin indicarea 
originii specifice vegetale.

- fie prin calificativul, după caz, „vegetal” 
sau „animal”,

În cazul în care nu se poate garanta 
absenţa anumitor uleiuri vegetale, este 
obligatorie precizarea „Poate conţine...”.

- fie prin indicarea originii specifice 
vegetale sau animale.

Or. en

Justificare
Se reia poziţia Parlamentului în primă lectură.

Amendamentul 389
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Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexa VII – partea B – tabel – punctul 1 – coloana din dreapta – primul paragraf

Poziţia Consiliului Amendamentul

Adjectivul total sau parţial „hidrogenat”, 
după caz, trebuie să însoţească indicarea 
unui ulei hidrogenat, cu excepţia cazurilor 
în care cantitatea de acizi graşi saturaţi 
sau trans este inclusă în declaraţia 
nutriţională.

Adjectivul total sau parţial „hidrogenat”, 
după caz, trebuie să însoţească indicarea 
unui ulei hidrogenat.

Or. en

Justificare

Poziţia PE în primă lectură.

Amendamentul 390
Andrés Perello Rodríguez

Propunere de regulament
Anexa VII – partea B – tabel – punctul 2 – coloana din dreapta – primul paragraf 

Poziţia Consiliului Amendamentul

„Grăsime”, completată: „Grăsime”, completată prin indicarea 
originii specifice vegetale sau animale.

- fie prin calificativul, după caz, 
„vegetală” sau „animală”,
- fie prin indicarea originii specifice 
vegetale sau animale.

Or. es

Justificare

A se vedea amendamentul 279 din prima lectură.

Amendamentul 391
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexa VII – partea B – tabel – punctul 2 – coloana din dreapta – primul paragraf 
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Poziţia Consiliului Amendamentul

„Grăsime”, completată: „Grăsime”, completată prin indicarea 
originii specifice vegetale sau animale.

– fie prin calificativul, după caz, 
„vegetală” sau „animală”,
– fie prin indicarea originii specifice 
vegetale sau animale.

Or. en

Justificare
Poziţia PE în primă lectură.

Amendamentul 392
Holger Krahmer, Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa VII – Partea B – tabel – punctul 15a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

15a. Extrase naturale 
din fructe, legume şi 
plante, respectiv părţi 
de plante comestibile, 
care sunt obţinute prin 
procedee mecanico-
fizice şi care sunt 
utilizate în formă 
concentrată pentru 
colorarea produselor
alimentare. 

„Produse alimentare cu 
efect colorant”

Or. en

Justificare

Produsele alimentare cu efect colorant sunt utilizate ca ingredient colorant în fabricarea 
altor produse alimentare. Prin definirea acestui termen, consumatorului îi va deveni 
inteligibil, în lista de ingrediente, scopul colorant al utilizării. Deoarece legislaţia 
comunitară nu prevede obligaţia de a furniza informaţii în cazul produselor alimentare cu 
efect colorant, este necesară înlocuirea denumirii specifice prin menţionarea unei categorii.
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Amendamentul 393
Esther de Lange

Propunere de regulament
Anexa VII – partea C – listă

Poziţia Consiliului Amendamentul

Acidifiant Acidifiant

Corector de aciditate Corector de aciditate

Agent antiaglomerant Agent antiaglomerant

Antispumant Antispumant

Antioxidant Antioxidant

Agent de încărcare Agent de încărcare

Colorant Colorant

Emulsifiant Emulsifiant

Săruri de topire1
Săruri de topire1

Enzime*

Agent de întărire Agent de întărire

Potenţiator de aromă Potenţiator de aromă

Agent de tratare a făinii Agent de tratare a făinii

Agenţi de spumare Agenţi de spumare

Agent gelatinizant Agent gelatinizant

Agent de glazurare Agent de glazurare

Agent de umezire Agent de umezire

Amidon modificat2
Amidon modificat2

Conservant Conservant
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Agent de propulsare Agent de propulsare

Agent de afânare Agent de afânare

Agenţi de sechestrare Agenţi de sechestrare

Stabilizator Stabilizator

Îndulcitor Îndulcitor
Agent de îngroşare Agent de îngroşare

_________________ _________________
1 Doar pentru brânzeturile topite şi 
produsele pe bază de brânzeturi topite. 

1 Doar pentru brânzeturile topite şi 
produsele pe bază de brânzeturi topite. 

2 Numele specific sau numărul E nu sunt 
obligatorii.

2 Numele specific sau numărul E nu sunt 
obligatorii.

* Menţionarea denumirii specifice sau a 
numărului CE nu este obligatorie.

* Menţionarea denumirii specifice sau a 
numărului CE nu este obligatorie.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 394
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Anexa VII – partea D – punctul 1 

Poziţia Consiliului Amendamentul

1. Aromele sunt desemnate fie prin numele 
de „aromă(e)”, fie printr-o denumire mai 
specifică sau o descriere a aromei.

1. Fără a aduce atingere punctului 2,
aromele sunt desemnate prin termenii:

–– „arome”
sau o denumire sau descriere mai 
specifică a aromei, dacă partea 
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aromatizantă conţine arome în 
conformitate cu definiţia de la articolul 3 
alineatul 2 literele (b), (c), (d), (e), (f), (g) 
şi (h) din Regulamentul (CE) nr. 
1334/2008 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 16 decembrie 2008 
privind aromele şi anumite ingrediente 
alimentare cu proprietăţi aromatizante 
destinate utilizării în şi pe produsele 
alimentare (*);
–– „aromă(e) de fum” sau „aromă(e) de 
fum produsă(e) din aliment(e) sau 
categorie sau sursă(e) de alimente” (de 
exemplu „aromă de fum produsă din 
fag”), dacă partea aromatizantă conţine 
arome definite la articolul 3 alineatul (2) 
litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 
1334/2008 şi dă alimentelor o aromă de 
produs afumat.

Or. en

Amendamentul 395
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Anexa VII – partea D – punctul 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

3. Termenul „natural” sau orice alt termen 
care, în esenţă, are acelaşi înţeles poate fi 
utilizat doar pentru aromele în care 
componenta de aromatizare conţine în 
exclusivitate substanţe aromatizante, 
astfel cum sunt definite la articolul 3 
alineatul (2) litera (b) din 
Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 şi/sau 
preparate aromatizante, astfel cum sunt 
definite la articolul 3 alineatul (2) litera 
(d) din regulamentul respectiv.

3. Termenul „natural” în contextul 
descrierii aromelor se utilizează în 
conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (CE) nr. 1334/2008.

Or. en
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Amendamentul 396
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Anexa VII – partea D – punctul 4 

Poziţia Consiliului Amendamentul

4. Dacă denumirea aromei conţine o 
trimitere la natura sau la originea 
vegetală sau animală a substanţelor 
utilizate, termenul „natural” sau orice alt 
termen care în esenţă are acelaşi înţeles 
nu poate fi utilizat decât dacă partea 
aromatizantă a fost izolată prin procedee 
fizice corespunzătoare, prin procedee 
enzimatice sau microbiologice sau prin 
procedee tradiţionale de preparare a 
produselor alimentare numai sau aproape 
numai plecând de la alimentul sau de la 
sursa de arome respectivă.

4. Prin derogare de la articolul 16 
alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 
1334/2008, termenul „aromă(e) 
naturală(e)” se poate folosi şi în cazul în
care se respectă condiţiile de la articolul 
respectiv, alineatul (4) sau (5).

Or. en

Justificare

Regulamentul ar trebui aliniat cu modificările introduse în Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 
care stabileşte norme de desemnare a aromelor.  Totuşi, termeni cum ar fi „Aromă naturală 
de căpşuni cu alte arome naturale” sunt prea lungi.  Alineatul (3) al prezentului amendament 
ar permite producătorilor să fie flexibili.

Amendamentul 397
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Anexa IX – punctul 1ca (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

1ca. care fac obiectul unor dispoziţii 
naţionale de scutire a ambalajelor de 50g 
sau mai puţin.

Or. en

Justificare

În întreaga UE, multe state membre au elaborat propriile norme privind cerinţele referitoare 
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la greutatea netă minimă pentru o serie de alimente, în special pentru dulciuri. Modificarea 
regulamentului pentru a solicita o declaraţie privind greutatea netă ar fi o povară reală 
asupra întreprinderilor mici care vând aceste produse, fără a aduce beneficii reale 
consumatorilor.  Pentru a nu spori povara asupra întreprinderilor afectate de modificările 
aduse de regulament, derogarea de la cerinţele respective ar trebui să fie valabilă în 
continuare.

Amendamentul 398
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Anexa XI 

Poziţia Consiliului Amendamentul

[întregul text al anexei XI] eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 25 alineatul (2) litera (b).

Amendamentul 399
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Anexa XI – titlul 1 

Poziţia Consiliului Amendamentul

TIPURI DE CARNE PENTRU CARE 
INDICAREA ȚĂRII DE ORIGINE SAU 
A LOCULUI DE PROVENIENȚĂ ESTE 
OBLIGATORIE

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 25 alineatul (2) litera (b).

Amendamentul 400
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa XIII – secţiunea 1 – titlu 
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Poziţia Consiliului Amendamentul

CONSUMUL DE REFERINȚĂ DE 
VITAMINE ȘI MINERALE (ADULȚI)

CONSUMUL ZILNIC DE REFERINȚĂ 
DE VITAMINE ȘI MINERALE
(ADULȚI)

Or. en

Justificare

Amendament adoptat de Parlament în prima lectură (amendamentul 242).

Amendamentul 401
Esther de Lange

Propunere de regulament
Anexa XIII – punctul 2 – paragraful 1 – liniuţa 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

– 15 % din valorile de referinţă ale 
nutrientului specificate la punctul 1, per 
porţie în cazul în care ambalajul conţine o 
singură porţie.

– 15 % din valorile de referinţă ale 
nutrientului specificate la punctul 1, per 
porţie în cazul în care ambalajul conţine o 
singură porţie.

– 5% din DZR per 100kcal în cazul altor 
produse decât băuturile.

Or. en

Justificare

În conformitate cu propunerea, în cazul alimentelor bogate în apă şi/sau al alimentelor cu un 
conţinut caloric scăzut nu se va permite menţionarea conţinutului de vitamine şi substanţe 
minerale. Acest lucru nu este în concordanţă cu dispoziţiile de etichetare cuprinse în CODEX 
ALIMENTARIUS, unde există posibilitatea de a lega procentajul de kcal. Din cauza 
excluderii referinţei (la 5% din DZR) per 100kcal, pentru multe fructe, legume sau produse 
lactate nu se poate prezenta conţinutul de oligoelemente („sursă de” vitamine şi minerale), 
deoarece sunt bogate în apă.

Amendamentul 402
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Anexa XV – alineatul 1 – partea introductivă 
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Poziţia Consiliului Amendamentul

Unităţile de măsură utilizate în declaraţia 
nutriţională pentru valoarea energetică
[kilojouli (kJ) şi kilocalorii (kcal)] sau 
pentru masă [grame (g), miligrame (mg) şi 
micrograme (μg)] şi ordinea prezentării 
informaţiilor, după caz, este următoarea:

Unităţile de măsură utilizate în declaraţia 
nutriţională pentru valoarea energetică
[kilocalorii (kcal)] sau pentru masă [grame
(g), miligrame (mg) şi micrograme (μg)] şi 
ordinea prezentării informaţiilor, după caz, 
este următoarea:

Or. en

Justificare

După cum s-a convenita în prima lectură a Parlamentului, noul regulament propus vizează 
sporirea informării consumatorilor.  Deoarece caloriile sunt unitatea de măsură cea mai 
înţeleasă şi se acceptă faptul că mulţi consumatori au deja dificultăţi să înţeleagă informaţiile 
de pe etichete, inclusiv informaţiile nutriţionale, utilizarea kJ este superfluă şi potenţial 
contraproductivă.


