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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare
(COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0040),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0000/2009),

– având în vedere articolul 51 din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, precum și cel al Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorilor (A7-0000/2009),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Libera circulație a produselor 
alimentare sigure și sănătoase reprezintă 
un aspect esențial al pieței interne și 
contribuie substanțial la sănătatea și 
bunăstarea cetățenilor, precum și la 
interesele lor sociale și economice.

(2) Libera circulație a produselor 
alimentare sigure reprezintă un aspect 
esențial al pieței interne și contribuie 
substanțial la sănătatea și bunăstarea 
cetățenilor, precum și la interesele lor 
sociale și economice. Prezentul 
regulament servește atât intereselor pieței 
interne, deoarece astfel se simplifică 
legislația, se asigură certitudinea juridică 
și se elimină birocrația, cât și celor ale 
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cetățenilor, deoarece impune o etichetare 
obligatorie a produselor alimentare clară, 
pe înțelesul cetățeanului și lizibilă.

Or. de

Justificare

Produsele alimentare „sănătoase” nu sunt definite, astfel că noțiunea „sigur” acoperă și 
conceptul de „sănătos”, deoarece aceasta implică absența ingredientelor care provoacă boli, 
dar și caracterul adecvat din punct de vedere igienic. Este important de subliniat că prezentul 
regulament este menit atât să protejeze mai bine consumatorii, cât și să armonizeze piața 
internă. 

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru asigurarea unui nivel ridicat de 
protecție a sănătății consumatorilor și 
pentru garantarea dreptului acestora la 
informare, trebuie să se asigure informarea 
corespunzătoare a consumatorilor cu 
privire la produsele alimentare pe care 
aceștia le consumă. Alegerea 
consumatorilor poate fi influențată, 
printre altele, de considerații privind 
sănătatea, economice, ecologice, sociale 
sau etice.

(3) Pentru asigurarea unui nivel ridicat de 
protecție a sănătății consumatorilor și 
pentru garantarea dreptului acestora la 
informare, trebuie să se asigure informarea 
corespunzătoare a consumatorilor cu 
privire la produsele alimentare pe care 
aceștia le consumă. Deciziile de 
cumpărare pot fi influențate, printre altele, 
de considerații privind sănătatea, 
economice, ecologice, sociale sau etice.

Or. de

Justificare

În acest caz, este vorba, în primul rând, de decizii de cumpărare; decizia de cumpărare 
reprezintă, totodată, și decizia de consumare.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cerințele generale de etichetare sunt 
completate de o serie de dispoziții
aplicabile tuturor produselor alimentare în 
circumstanțe speciale sau anumitor 
categorii de produse alimentare. În plus, 
există o serie de norme specifice care sunt 
aplicabile unor produse alimentare 
specifice.

(8) Cerințele generale de etichetare sunt 
completate de o serie de dispoziții noi 
privind etichetarea obligatorie, care 
trebuie să se aplice tuturor produselor 
alimentare și băuturilor nealcoolice. În 
plus, există o serie de norme specifice care 
sunt aplicabile unor produse alimentare sau 
unor ingrediente alimentare specifice.

Or. de

Justificare

Aplicabilitatea pentru toate produsele alimentare și băuturile nealcoolice reprezintă criteriul 
de referință pentru gradul de proporționalitate al propunerilor privind etichetarea 
obligatorie și ar trebui, prin urmare, evidențiată.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Deși obiectivele originale și 
componentele principale ale legislației 
actuale privind etichetarea sunt încă 
valabile, este necesară o raționalizare a 
acesteia în scopul de a asigura faptul că 
părțile interesate o vor respecta mai ușor și 
vor beneficia de o mai mare claritate și în 
scopul modernizării acesteia, pentru a ține 
cont de noile evoluții în domeniul 
informațiilor referitoare la produsele 
alimentare.

(9) Deși obiectivele originale și 
componentele principale ale legislației 
actuale privind etichetarea sunt încă 
valabile, este necesară o raționalizare a 
acesteia în scopul de a asigura faptul că 
părțile interesate o vor aplica mai ușor și 
vor beneficia de o mai mare certitudine 
juridică și în scopul modernizării acesteia, 
pentru a ține cont de noile evoluții în 
domeniul informațiilor referitoare la 
produsele alimentare.

Or. de
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Justificare

Clarificare.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Publicul prezintă interes pentru relația 
dintre alimentație și sănătate, precum și 
pentru alegerea unei alimentații adecvate 
corespunzătoare necesității fiecăruia. 
Cartea Albă a Comisiei referitoare la o 
strategie pentru Europa privind problemele 
de sănătate legate de alimentație, excesul 
de greutate și obezitate a semnalat faptul că 
etichetarea nutrițională reprezintă un 
instrument important pentru informarea 
consumatorilor referitor la compoziția 
alimentelor și care îi ajută să facă o alegere 
în deplină cunoștință de cauză. Strategia de 
protecție a consumatorului definită de UE 
pentru perioada 2007-2013 a subliniat că 
această posibilitate de alegere în cunoștință 
de cauză este esențială pentru asigurarea 
unei veritabile concurențe, cât și pentru 
bunăstarea consumatorilor. Cunoașterea 
principiilor de bază ale nutriției, precum și 
prezentarea unor informații nutriționale 
corespunzătoare pe produsele alimentare ar 
ajuta în mod substanțial consumatorul în 
efectuarea unei astfel de alegeri.

(10) Publicul prezintă interes pentru relația 
dintre alimentație și sănătate, precum și 
pentru alegerea unei alimentații adecvate 
corespunzătoare necesității fiecăruia. 
Cartea Albă a Comisiei referitoare la o 
strategie pentru Europa privind problemele 
de sănătate legate de alimentație, excesul 
de greutate și obezitate a semnalat faptul că 
etichetarea nutrițională reprezintă un 
instrument important pentru informarea 
consumatorilor referitor la compoziția 
alimentelor și care îi ajută să facă o alegere 
în deplină cunoștință de cauză. Campaniile 
de educare și informare reprezintă un 
mecanism important prin care 
consumatorii pot înțelege mai bine 
informațiile referitoare la produsele 
alimentare. Strategia de protecție a 
consumatorului definită de UE pentru 
perioada 2007-2013 a subliniat că această 
posibilitate de alegere în cunoștință de 
cauză este esențială pentru asigurarea unei 
veritabile concurențe, cât și pentru 
bunăstarea consumatorilor. Cunoașterea 
principiilor de bază ale nutriției, precum și 
prezentarea unor informații nutriționale 
corespunzătoare pe produsele alimentare ar 
ajuta în mod substanțial consumatorul în 
efectuarea unei astfel de alegeri. De 
asemenea, este util și corect ca un 
consumator dintr-un stat membru să 
poată consulta o sursă de informații 
neutră pentru a-și clarifica anumite 
întrebări legate de nutriție. De aceea, 
statele membre ar trebui să înființeze linii 
telefonice de dedicate corespunzătoare, 
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care ar putea fi finanțate și de sectorul 
alimentar. 

Or. de

Justificare

Alimentația consumatorilor și claritatea informațiilor nutriționale referitoare la alimente nu 
pot fi îmbunătățite doar prin etichetarea produselor alimentare. Nici în prezent, consumatorii 
nu înțeleg anumite informații de pe etichete și este foarte important ca statele membre să se 
implice mai mult în campanii de informare relevante.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Normele comunitare ar trebui să se 
aplice numai întreprinderilor, al căror 
concept implică o anumită continuitate a 
activităților și un anumit nivel de 
organizare. Operațiuni cum ar fi
manipularea ocazională, servirea și 
vânzarea produselor alimentare de către 
persoane fizice în cadrul unor evenimente 
ocazionale precum strângeri de fonduri în 
scopuri caritabile sau târguri ale 
comunității locale și reuniuni nu sunt 
reglementate de domeniul de aplicare al 
prezentului regulament.

(15) Normele comunitare ar trebui să se 
aplice numai întreprinderilor al căror 
concept implică o anumită continuitate a 
activităților și un anumit nivel de 
organizare. Operațiuni cum ar fi oferirea
ocazională de alimente unor terți, servirea
mâncărurilor și vânzarea produselor 
alimentare, de exemplu în cadrul unor 
strângeri de fonduri în scopuri caritabile 
sau târguri și reuniuni ale comunității 
locale, precum și vânzarea produselor 
alimentare sub diferite forme ale 
comercializării directe a produselor 
alimentare agricole nu sunt reglementate 
de domeniul de aplicare al prezentului 
regulament. Pentru a evita 
suprasolicitarea, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii din 
sectorul alimentar artizanal și sectorul 
comerțului cu amănuntul de produse 
alimentare, care includ și furnizorii de 
servicii de restaurație colectivă, produsele 
care nu sunt preambalate ar trebui 
excluse de la cerința de furnizare a 
informațiilor nutriționale. 

Or. de
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Justificare

Nu este vorba aici despre manipularea produselor alimentare, ci despre oferirea acestora 
unor terți. Ar trebui evitate suprapunerile. Întreprinderile agricole care își comercializează 
direct produsele (vânzare direct de la fermă, la piețe, pe străzi, din casă în casă ) ar fi 
suprasolicitate dacă ar trebui să respecte dispozițiile prezentului regulament. Deoarece este 
vorba de o nișă importantă de venit pentru întreprinderile agricole, prezentul regulament ar 
trebui să nu se aplice și în cazul comercializării directe a alimentelor. 

În societățile de vânzare cu amănuntul și societățile artizanale din sectorul alimentar, 
inclusiv unitățile de restaurație colectivă, sunt fabricate produse care nu sunt preambalate și 
care sunt oferite direct consumatorului. În cazul acestora, nu există procedee standardizate, 
iar ingredientele se modifică zilnic. Trebuie avut în vedere, de asemenea, că tocmai 
societățile artizanale din sectorul alimentar reprezintă garanția pentru conservarea 
specialităților regionale, pentru creativitate și inovare, asigurând astfel diversitatea ofertei. 
În consecință, este important ca, în cazul alimentelor care nu sunt preambalate, să nu se 
aplice cerința de etichetare obligatorie.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile de restaurație oferite de 
societățile de transport intră sub incidența 
prezentului regulament doar dacă sunt 
furnizate pe rute situate între două puncte 
de pe teritoriul Comunității.

Or. de

Justificare

În cazul conexiunilor cu țări din afara UE, este posibil ca societățile de transport să nu 
găsească furnizori care să respecte obligațiile de informare. Obligarea transportatorilor care 
acoperă aceste conexiuni la respectarea dispozițiilor prezentului regulament poate reprezenta 
un dezavantaj competitiv pentru societățile de transport din UE, acestea fiind singurele care 
ar trebui să respecte regulamentul.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Legislația privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare ar trebui 
să prevadă o flexibilitate suficientă pentru 
a se putea menține la zi cu noile cerințe ale 
consumatorilor privind informațiile și să 
asigure un echilibru între protecția pieței 
interne și diferențele de percepție ale 
consumatorilor din statele membre.

(16) Legislația privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare ar trebui 
să prevadă o flexibilitate suficientă pentru 
a se putea menține la zi cu noile cerințe ale 
consumatorilor privind informațiile și
pentru ca să nu fie blocate inovațiile în 
domeniul alimentar. Posibilitatea ca 
întreprinderile din sectorul alimentar să 
furnizeze informații suplimentare dacă 
doresc garantează mai multă flexibilitate.

Or. de

Justificare

Inovațiile sunt în interesul consumatorului. Se garantează suficientă flexibilitate în legătură 
cu noua legislație doar în cazul în care întreprinderile din sectorul alimentar au posibilitatea 
de a reacționa la dorințe noi ale clienților prin furnizarea voluntară a unor informații 
suplimentare. 

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Solicitarea de informații obligatorii 
referitoare la produsele alimentare ar 
trebui să permită consumatorilor, înainte 
de orice, să identifice și să utilizeze 
corespunzător produsul alimentar și să 
facă o alegere adecvată nevoilor
nutriționale individuale.

(17) Solicitarea de informații obligatorii 
referitoare la produsele alimentare
urmărește să permită consumatorilor să ia 
o decizie de cumpărare în cunoștință de 
cauză, în funcție de opțiunile și nevoile
nutriționale individuale.

Or. de

Justificare

Raționalizare și clarificare.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 18 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a permite legislației privind 
informațiile referitoare la produsele 
alimentare să se adapteze la evoluția 
necesităților consumatorilor în materie de 
informații, orice considerente privind 
necesitatea informațiilor obligatorii 
referitoare la produsele alimentare ar 
trebui să țină seama și de interesul larg
demonstrat de majoritatea consumatorilor
pentru dezvăluirea anumitor informații.

(18) Pentru a permite legislației privind 
informațiile referitoare la produsele 
alimentare să se adapteze la evoluția 
necesităților consumatorilor în materie de 
informații și pentru a evita producerea 
inutilă de deșeuri provenite de la 
ambalaje, etichetarea obligatorie a 
produselor alimentare ar trebui să fie 
limitată la o etichetare de bază, care să 
ofere informații în cazul cărora s-a
demonstrat că sunt de mare interes pentru
majoritatea consumatorilor.

Or. de

Justificare

Nu este utilă o supraîncărcare cu informații a ambalajelor.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Cu toate acestea, noile cerințe privind 
informațiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare ar trebui să fie 
stabilite numai dacă este necesar, în 
conformitate cu principiile subsidiarității, 
proporționalității și durabilității.

(19) Cu toate acestea, noile cerințe privind 
informațiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare, respectiv la noi 
forme de prezentare a acestor informații,
ar trebui să fie stabilite numai dacă este 
necesar, în conformitate cu principiile 
subsidiarității, proporționalității,
transparenței și durabilității.

Or. de
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Justificare

Introducerea unor noi forme de prezentare a informațiilor referitoare la produsele alimentare 
ar trebui să respecte, de asemenea, principiile enunțate. 

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Normele privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare ar 
trebui, de asemenea, să conțină interdicția 
de a induce consumatorul în eroare sau de 
a atribui produselor alimentare virtuți 
medicinale. Pentru a fi eficientă, această 
interdicție trebuie să fie extinsă asupra 
publicității și prezentării produselor 
alimentare.

(20) Pe lângă normele existente care 
vizează eliminarea publicității înșelătoare, 
normele privind informațiile referitoare la 
produsele alimentare ar trebui, de 
asemenea, să conțină interdicția de a 
induce consumatorul în eroare, în special 
în ceea ce privește valoarea energetică, 
originea sau compoziția alimentelor. 
Pentru a fi eficientă, această interdicție 
trebuie să fie extinsă asupra publicității și 
prezentării produselor alimentare.

Or. de

Justificare

Ar trebui să se atragă atenția asupra faptului că există deja norme care vizează eliminarea 
publicității înșelătoare. Publicitatea privind produsele cu proprietăți medicinale este deja 
reglementată de Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 
2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare 
[Regulamentul (CE) nr. 1924/2006].

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În scopul de a evita o fragmentare a 
normelor privind responsabilitatea 
operatorilor din sectorul alimentar în ceea 
ce privește informațiile referitoare la 
produsele alimentare se impune 
clarificarea responsabilităților

(21) În scopul de a evita o fragmentare a 
normelor privind responsabilitatea 
operatorilor din sectorul alimentar în ceea 
ce privește informațiile false, înșelătoare 
sau care lipsesc referitoare la produsele 
alimentare, trebuie stabilite clar 
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operatorilor din sectorul alimentar în acest 
domeniu.

responsabilitățile operatorilor din sectorul 
alimentar în acest domeniu.

Or. de

Justificare

Pentru a asigura certitudinea juridică pentru părțile interesate, este esențial ca obligațiile 
acestora să fie stabilite clar. Scopul este, de asemenea, ca întreprinderile comerciale să nu fie 
trase la răspundere pentru aspecte care nu intră în sfera lor de responsabilitate sau de 
influență. Sentința Curții de Justiție a UE în cazul „Lidl-Italia” a evidențiat gradul insuficient 
de certitudine juridică a comercianților din sectorul alimentar în cadrul legislației în vigoare.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a ține cont de schimbările și 
evoluțiile observate în domeniul 
informațiilor referitoare la produsele 
alimentare, ar trebui să se prevadă 
abilitarea Comisiei de a modifica această 
listă de informații obligatorii prin 
adăugarea sau eliminarea anumitor 
mențiuni și pentru a permite 
disponibilitatea anumitor mențiuni prin 
mijloace alternative. Consultarea părților 
interesate ar trebui să faciliteze o 
modificare bine orientată și oportună a 
cerințelor aplicabile în materie de 
informații referitoare la produsele 
alimentare.

eliminat

Or. de

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 9 alineatul (3). 
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(24) Anumite ingrediente sau alte 
substanțe, atunci când sunt utilizate pentru 
producerea alimentelor și rămân prezente 
în acestea, pot cauza alergii sau intoleranțe 
sau, în anumite cazuri, pot reprezenta 
chiar un pericol pentru sănătatea celor în 
cauză. Prin urmare, este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la
prezența aditivilor alimentari, adjuvanților 
tehnologici și a altor substanțe cu efect 
alergenic dovedit științific pentru a 
permite, în special consumatorilor care 
suferă de alergii sau intoleranțe alimentare,
să poată face o alegere în deplină
cunoștință de cauză a produselor care sunt 
sigure pentru ei.

Or. de

Justificare

Substanțele alergene cauzează alergii și intoleranțe doar în cazul persoanelor alergice.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Etichetele produselor alimentare 
trebuie să fie clare și ușor de înțeles pentru 
a ajuta consumatorii care doresc să facă 
alegeri mai bine informate în privința 
produselor alimentare și a celor dietetice. 
Studiile arată că lizibilitatea este un 
element important în maximizarea 
posibilității ca mențiunile etichetei să poată 
influența publicul și că tipărirea cu litere 
de mici dimensiuni este una din 

(25) Etichetele produselor alimentare 
trebuie să fie clare și ușor de înțeles pentru 
a ajuta consumatorii care doresc să facă 
alegeri în cunoștință de cauză în privința 
produselor alimentare și a celor dietetice. 
Studiile arată că o bună lizibilitate este un 
element important în maximizarea 
posibilității ca mențiunile etichetei să poată 
influența publicul și că informațiile
ilizibile referitoare la produsele 
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principalele cauze de nemulțumire a 
consumatorilor față de etichetele 
produselor alimentare.

alimentare reprezintă una din principalele 
cauze de nemulțumire a consumatorilor 
față de etichetele produselor alimentare.

Or. de

Justificare

Informațiile referitoare la produsele alimentare permit luarea unor decizii de cumpărare în 
cunoștință de cauză. Lizibilitatea nu depinde doar de dimensiunea fontului, ci și de numeroși 
alți factori, cum ar fi tipul fontului, grosimea liniilor fontului, precum și contrastul dintre text 
și fundal.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru a garanta informarea pertinentă 
referitoare la produsele alimentare este 
necesar să se ia în considerare toate 
mijloacele de furnizare a produselor 
alimentare către consumatori, inclusiv
vânzarea produselor alimentare prin 
mijloace de comunicare la distanță. Deși 
este evident că orice produs alimentar 
vândut la distanță trebuie să îndeplinească 
aceleași cerințe ca produsele vândute în 
magazine, este necesar să se clarifice faptul 
că în astfel de cazuri, informațiile 
obligatorii relevante trebuie să fie de 
asemenea disponibile înainte de încheierea 
cumpărării produsului.

(26) Pentru a garanta informarea pertinentă 
referitoare la produsele alimentare, este 
necesar să se includă vânzarea produselor 
alimentare prin mijloace de comunicare la 
distanță. Deși este evident că orice produs 
alimentar vândut la distanță trebuie să 
îndeplinească aceleași cerințe ca produsele 
vândute în magazine, este necesar să se 
clarifice faptul că în astfel de cazuri, 
informațiile obligatorii relevante trebuie să 
fie, de asemenea, disponibile înainte de 
încheierea cumpărării produsului.

Or. de

Justificare

Pentru decizia de cumpărare este important ca informațiile să fie furnizate obligatoriu înainte 
de încheierea contractului de cumpărare. Raționalizarea textului.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a pune la dispoziția 
consumatorilor informații referitoare la 
produsele alimentare care să le permită să 
facă o alegere în deplină cunoștință de 
cauză, băuturile alcoolice mixte trebuie să 
fie de asemenea însoțite de informații cu 
privire la ingredientele pe care le conțin.

eliminat

Or. de

Justificare

Cum băuturile alcoolice nu ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament, nici 
băuturile alcoolice mixte nu ar trebui incluse aici.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la
celelalte băuturi alcoolice. Dispoziții 
comunitare specifice privind etichetarea 
vinului există deja. Regulamentul (CE) nr. 
1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 
privind organizarea comună a pieței 
vitivinicole1 prevede un ansamblu 
exhaustiv de standarde tehnice care 
reglementează pe deplin totalitatea 
practicilor oenologice, metodelor de 
fabricație și a modurilor de prezentare și a 
etichetării vinurilor, garantând astfel 
reglementarea tuturor etapelor, protecția și 
o informare corespunzătoare a 
consumatorilor. Acest act descrie în special 
într-o manieră precisă și exhaustivă, într-o 
listă a practicilor și tratamentelor 

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la 
băuturi alcoolice. Dispoziții comunitare 
specifice privind etichetarea vinului există 
deja. Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului din 17 mai 1999 privind 
organizarea comună a pieței vitivinicole1

prevede un ansamblu exhaustiv de 
standarde tehnice care reglementează pe 
deplin totalitatea practicilor oenologice, 
metodelor de fabricație și a modurilor de 
prezentare și a etichetării vinurilor, 
garantând astfel reglementarea tuturor 
etapelor, protecția și o informare 
corespunzătoare a consumatorilor. Acest 
act descrie, în special, într-o manieră 
precisă și exhaustivă, într-o listă a 
practicilor și tratamentelor oenologice 
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oenologice autorizate, substanțele 
susceptibile să intre în procesul de 
elaborare, precum și condițiile de utilizare 
ale acestora; Orice practică care nu este 
inclusă în această listă este interzisă. Prin 
urmare, obligația de a indica lista 
ingredientelor și de a furniza o declarație 
nutrițională nu trebuie să fie aplicată în 
cazului vinului în această etapă. În ceea ce 
privește berea și băuturile spirtoase 
menționate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. […] din […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului2 și pentru a asigura 
o abordare consecventă și coerență, în 
conformitate cu condițiile stabilite pentru 
vin, se aplică același fel de scutiri. Cu toate 
acestea, Comisia va prezenta un raport la 
cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, și poate propune, 
dacă este necesar, cerințe specifice în 
contextul prezentului regulament.

autorizate, substanțele susceptibile să intre 
în procesul de elaborare, precum și 
condițiile de utilizare ale acestora; orice
practică care nu este inclusă în această listă 
este interzisă. Prin urmare, obligația de a 
indica lista ingredientelor și de a furniza o 
declarație nutrițională nu trebuie să fie 
aplicată în cazului vinului în această etapă. 
În ceea ce privește berea, vinurile 
licoroase, vinurile spumoase, vinurile 
aromatizate și alte produse similare 
obținute din alte fructe decât strugurii, 
berea cu aromă de fructe și băuturile 
spirtoase menționate la articolul 2 alineatul
(1) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului
din 15 ianuarie 2008 privind definirea,
desemnarea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase2, precum și ale 
băuturilor alcoolice mixte, pentru a 
asigura o abordare consecventă și coerență, 
în conformitate cu condițiile stabilite 
pentru vin, se aplică același fel de scutiri. 
Cu toate acestea, Comisia va prezenta un 
raport la cinci ani după intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, și poate propune, 
dacă este necesar, cerințe specifice în 
contextul prezentului regulament.

1JO L […], […], p. […].] 1JO L 179, 14.7.1999, p. 1.

2JO L 179, 14.7.1999, p. 1. 2JO L 39, 13.2.2008, p. 16.

Or. de

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Ar trebui să se indice țara de origine (29) Fără a aduce atingere normelor 
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sau locul de proveniență al unui produs 
alimentar atunci când, în absența unei 
astfel de mențiuni, consumatorul ar putea fi 
indus în eroare cu privire la țara de origine 
reală sau locul de proveniență real al 
produsului. În alte cazuri, menționarea țării 
de origine sau locului de proveniență este 
lăsată la aprecierea operatorilor din 
sectorul alimentar. În toate cazurile, 
furnizarea indicației țării de origine sau a 
locului de proveniență nu ar trebui să înșele 
consumatorul și trebuie să se fondeze pe 
criterii clar definite care garantează 
aplicarea de norme identice la nivelul 
industriei și care permit consumatorului să 
înțeleagă informațiile privind țara de 
origine sau locul de proveniență al 
produsului alimentar. Astfel de criterii nu
ar trebui să se aplice indicațiilor 
referitoare la numele sau adresa 
operatorului din sectorul alimentar.

obligatorii existente în acest sector privind 
indicarea locului de origine, ar trebui să se 
indice în mod obligatoriu țara de origine 
sau locul de proveniență al unui produs 
alimentar atunci când, în absența unei 
astfel de mențiuni, consumatorul ar putea fi 
indus în eroare cu privire la țara de origine 
reală sau locul de proveniență real al 
produsului. În alte cazuri, menționarea țării 
de origine sau locului de proveniență este 
lăsată la aprecierea operatorilor din 
sectorul alimentar. În principiu, indicarea
țării de origine sau a locului de proveniență 
nu ar trebui să înșele consumatorul și 
trebuie să se fondeze pe criterii clar 
definite care garantează aplicarea de norme 
identice la nivelul industriei și care permit 
consumatorului să înțeleagă informațiile 
privind țara de origine sau locul de 
proveniență al produsului alimentar. Astfel 
de criterii nu se aplică indicațiilor 
referitoare la numele sau adresa 
operatorului din sectorul alimentar.

Or. de

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

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) În unele cazuri, operatorii din 
sectorul alimentar pot dori să indice că un 
produs alimentar provine din Comunitatea 
Europeană pentru a atrage atenția 
consumatorului asupra calităților 
produsului lor și asupra standardelor de 
producție din Uniunea Europeană. Aceste 
indicații ar trebui să corespundă, de 
asemenea, unor criterii armonizate.

(30) Dacă operatorii din sectorul alimentar
indică faptul că un produs alimentar 
provine din Comunitatea Europeană pentru 
a atrage atenția consumatorului asupra 
calităților produsului lor și asupra 
standardelor de producție din Uniunea 
Europeană, indicațiile respective trebuie să 
corespundă unor criterii armonizate.
Același lucru se aplică, după caz, și atunci 
când se specifică statul membru.
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Or. de

Justificare

În cazul în care se indică în mod voluntar originea „Uniunea Europeană” și/sau „statul 
membru”, acest lucru trebuie să se facă în mod uniform și prestabilit, din motive de claritate, 
certitudine juridică și compatibilitate cu piața internă.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Declarația nutrițională privind un 
produs alimentar se referă la informațiile 
privind valoarea sa energetică și prezența 
anumitor nutrienți. Furnizarea obligatorie a 
informațiilor nutriționale ar trebui să 
sprijine acțiunile din domeniul educației 
alimentare a cetățenilor și să le permită să 
facă o alegere a produselor în deplină 
cunoștință de cauză.

(32) Declarația nutrițională privind un 
produs alimentar se referă la informațiile 
privind valoarea sa energetică și prezența 
anumitor nutrienți sau ingrediente. 
Furnizarea obligatorie a informațiilor 
nutriționale ar trebui să sprijine acțiunile 
din domeniul educației alimentare a 
cetățenilor și să le permită să facă o alegere 
a produselor în deplină cunoștință de 
cauză.

Or. de

Justificare

Sarea, de exemplu, nu este un nutrient, ci un ingredient.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În general, consumatorii nu observă 
contribuția potențială a băuturilor alcoolice 
la alimentația globală. Prin urmare, este 
necesar să se garanteze informarea 
acestora în special cu privire la conținutul 
în nutrienți al băuturilor alcoolice mixte.

(34) În general, consumatorii nu observă 
contribuția potențială a băuturilor alcoolice 
la alimentația globală. Prin urmare, ar fi 
util dacă producătorii ar furniza 
informațiile referitoare la valoarea 
energetică a băuturilor alcoolice.

Or. de
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Justificare

Cu toate că băuturile alcoolice nu intră sub incidența prezentului regulament, acestea pot 
avea o contribuție semnificativă la aportul energetic. Informațiile furnizate în mod voluntar 
de producători cu privire la valoarea energetică a băuturilor alcoolice ar fi în interesul 
consumatorilor.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) În interesul consecvenței și coerenței 
legislației comunitare, includerea voluntară 
a mențiunilor nutriționale și de sănătate pe 
etichetele produselor alimentare ar trebui 
să fie în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 20 
decembrie 2006 privind mențiunile 
nutriționale și de sănătate înscrise pe 
produsele alimentare.

(35) În interesul certitudinii juridice și al
coerenței legislației comunitare, includerea 
voluntară a mențiunilor nutriționale și de 
sănătate pe etichetele produselor 
alimentare ar trebui să fie în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 decembrie 2006 privind mențiunile 
nutriționale și de sănătate înscrise pe 
produsele alimentare.

Or. de

Justificare

În mod evident este vorba aici despre certitudinea juridică a părților interesate.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pentru a evita obligațiile inutile pentru
industrie, anumite categorii de produse 
alimentare neprelucrate sau pentru care 
informațiile nutriționale nu constituie un 
factor determinant pentru alegerea
consumatorului ar trebui să fie scutite de la 
introducerea obligatorie a declarației 
nutriționale, cu excepția cazului în care 
obligația de a furniza respectivele 

(36) Pentru a evita obligațiile inutile pentru
producătorii de alimente și comercianți, 
anumite categorii de produse alimentare 
neprelucrate sau pentru care informațiile 
nutriționale nu constituie un factor 
determinant pentru decizia de cumpărare a
consumatorului, respectiv al căror ambalaj 
este prea mic pentru a se putea realiza 
etichetarea obligatorie, ar trebui să fie 
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informații este prevăzută de un alt act al 
legislației comunitare.

scutite de la introducerea obligatorie a 
declarației nutriționale, cu excepția cazului 
în care obligația de a furniza respectivele 
informații este prevăzută de un alt act al 
legislației comunitare.

Or. de

Justificare

Nu se poate ca în viitor să trebuiască mărite ambalajele alimentelor doar din motiv că 
trebuie furnizate mai multe informații pe etichete. Acest lucru ar duce la creșterea cantității 
de deșeuri provenite de la ambalaje, precum și, eventual, la porții mai mari sau la folosirea 
de „ambalaje înșelătoare”.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
și pentru a servi scopului pentru care a fost 
introdusă și dat fiind nivelul curent scăzut 
de cunoștințe privind alimentația, 
informația prezentată ar trebui să fie
simplă și ușor de înțeles. Studiile au arătat 
că, atunci când se decid să cumpere un 
produs, consumatorii găsesc utilă 
prezentarea informațiilor în câmpul
vizual principal, și anume, pe partea din 
față a ambalajelor. Prin urmare, pentru ca 
în momentul achiziționării produselor 
alimentare, consumatorii să poată observa 
cu ușurință informațiile nutriționale 
esențiale, aceste informații ar trebui să fie 
plasate în câmpul vizual principal al 
etichetei.

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
și pentru a servi scopului pentru care a fost 
introdusă, informația prezentată ar trebui să 
fie ușor de înțeles de către consumatorul 
obișnuit. Ar fi util ca informațiile să fie 
plasate într-un singur câmp vizual pentru 
ca, în momentul achiziționării produselor 
alimentare, consumatorii să poată observa 
cu ușurință informațiile nutriționale 
esențiale.

Or. de

Justificare

Ar fi exagerat să se evalueze nivelul de cunoștințe al tuturor cetățenilor Uniunii Europene. De 
asemenea, trebuie eliminată referirea la studii care, în mod evident, nu pot fi citate; cel puțin, 
până în prezent, nu au fost efectuate studii cu privire la comportamentul consumatorilor la 
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cumpărarea de produse alimentare, care să ia în considerare toate statele membre [a se 
vedea considerentul (38)]. În plus, din cauza diversității ambalajelor pentru alimente, este 
dificilă definirea unui „câmp vizual principal”, iar în unele cazuri „partea din față” este 
greu de identificat.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Evoluția recentă a exprimării 
declarației nutriționale, sub altă formă 
decât 100g/100ml/porție, în anumite state 
membre și anumite organizații din cadrul 
sectorului alimentar sugerează faptul că 
consumatorii apreciază aceste formulări, 
care pot să îi ajute să ia decizii rapid, în 
deplină cunoștință de cauză. Cu toate 
acestea, nu dispunem de nicio dovadă la 
nivelul întregii Comunități privind modul 
în care consumatorul de rând înțelege și 
utilizează formulările alternative ale 
informațiilor. Prin urmare, este necesar să 
se permită dezvoltarea unor sisteme 
diferite, precum și continuarea 
cercetărilor privind înțelegerea 
consumatorilor din diferite state membre, 
astfel încât să poată fi introduse sisteme 
armonizate.

(38) Evoluția recentă a exprimării 
declarației nutriționale, sub altă formă 
decât 100g/100ml/porție, în anumite state 
membre și anumite organizații din cadrul 
sectorului alimentar sugerează faptul că 
consumatorii apreciază aceste formulări, 
care pot să îi ajute să ia decizii rapid. Cu 
toate acestea, nu dispunem de nicio dovadă
științifică la nivelul întregii Comunități 
privind modul în care consumatorul de 
rând înțelege și utilizează formulările 
alternative ale informațiilor. Pentru a 
facilita compararea produselor cu 
ambalaje de diferite dimensiuni, este 
necesar ca informațiile nutriționale să se 
refere în continuare în mod obligatoriu la 
100g/100ml și, dacă este cazul, să se
permită specificarea suplimentară pe 
porție. Dacă alimentul respectiv este 
ambalat ca porție individuală, informațiile 
nutriționale pe porție ar trebui să fie și ele 
obligatorii. Pentru a evita specificări pe 
porție înșelătoare, dimensiunile porțiilor 
ar trebui standardizate printr-o procedură 
de consultare la nivelul întregii Uniuni 
Europene.

Or. de

Justificare
Indicarea valorii energetice și nutritive pentru 100 g sau 100 ml oferă consumatorilor 
posibilitatea de a compara produsele în mod direct. De aceea, în principiu, prezentarea 
acestor date ar trebui să fie obligatorie și în cazul produselor ambalate porționat. 
Specificarea suplimentară a valorii energetice și nutritive pe porție ar trebui, desigur, să fie 
posibilă, îndeosebi în cazul produselor ambalate în porții. Pentru a ajuta consumatorul să se 
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orienteze, specificarea pe porție ar trebui să fie obligatorie în cazul porțiilor individuale 
preambalate.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Menționarea cantității elementelor 
nutriționale în câmpul vizual principal și 
a indicatorilor comparativi sub o formă 
ușor de identificat pentru a permite o 
apreciere a proprietăților nutriționale ale 
unui produs alimentar ar trebui 
considerată în ansamblu ca o parte a 
declarației nutriționale și nu trebuie 
tratată ca un grup de mențiuni 
individuale.

eliminat

Or. de

Justificare

Acoperit deja de considerentul (37).

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Statele membre trebuie să aibă 
capacitatea, în funcție de condițiile locale
și de împrejurările practice, de a stabili 
norme referitoare la furnizarea 
informațiilor pentru produsele alimentare
care nu sunt preambalate. Deși în astfel 
de cazuri, cererea de alte informații din 
partea consumatorilor este limitată, 
menționarea alergenilor potențiali este 
considerată drept extrem de importantă. 
Dovezile arată că majoritatea cazurilor de 
alergii alimentare își găsesc originea în 
produse alimentare care nu au fost 

(41) Informațiile despre potențiali 
alergeni sunt deosebit de importante
pentru alergici și în cazul alimentelor
care nu sunt preambalate și al ofertelor 
unităților de restaurație colectivă. În 
consecință, acest tip de informații ar trebui
să poată fi întotdeauna furnizat 
consumatorilor.
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preambalate. În consecință, acest tip de 
informații ar trebui întotdeauna furnizat 
consumatorilor.

Or. de

Justificare

Reglementările naționale speciale din statele membre ar dăuna pieței interne și ar face 
absurd prezentul regulament.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Normele privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare ar 
trebui să poată fi adaptate la evoluția 
rapidă a mediului social, economic și 
tehnologic.

eliminat

Or. de

Justificare

Acoperit deja de considerentul (16).

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Pentru a garanta o concepere și o 
definire dialectică a cerințelor 
suplimentare detaliate în materie de 
informații referitoare la produsele 
alimentare și pentru ca acestea să fie 
inspirate de cele mai bune practici în 
vigoare, ar trebui să se dispună de 
mecanisme flexibile la nivel comunitar și 
național fondate pe o consultare deschisă 
și transparentă a publicului și o 

(45) Ar trebui să existe posibilitatea 
utilizării, dacă este necesar și în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament, a unor forme de prezentare a 
informațiilor nutriționale care să fie 
elaborate de industrie sau de comercianți.
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interacțiune permanentă a unei serii largi 
de părți interesate reprezentative. Astfel 
de mecanisme pot duce la dezvoltarea de 
sisteme naționale neobligatorii care să se 
întemeieze pe studii solide privind 
protecția consumatorului și pe ample 
consultări ale părților interesate. 
Mecanisme, cum ar fi, de exemplu un 
număr de identificare sau un simbol, ar 
trebui să permită consumatorilor să 
recunoască produsele alimentare 
etichetate în conformitate cu sistemul 
național.

Or. de

Justificare

A se vedea justificarea de la considerentul (41); etichetările naționale, chiar dacă nu sunt în 
mod explicit obligatorii din punct de vedere legal, ar exercita o presiune de adaptare asupra 
întreprinderilor din sectorul alimentar care își comercializează produsele în mai multe state 
membre și ar fi, astfel, la fel de dăunătoare pieței interne ca reglementările naționale 
speciale. Niște sisteme de prezentare a informațiilor referitoare la produsele alimentare care 
să fie elaborate de industrie sau de comercianți nu ar avea, în schimb, acest efect negativ; în 
plus, astfel de sisteme pot fi modificate sau chiar abandonate rapid, dacă nu sunt înțelese sau 
acceptate de consumatori.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Pentru a garanta un nivel de 
coerență a rezultatelor obținute în diferite 
state membre, este necesar să se 
promoveze schimbul constant de bune 
practici și experiență între statele membre 
și cu Comisia și să se promoveze 
participarea părților interesate la astfel de 
schimburi.

eliminat

Or. de
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Justificare

A se vedea justificările de la considerentele (41) și (42).

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Considerentul 49a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49a) Bineînțeles, produsele alimentare 
artizanale și produsele proaspete 
preparate în unitățile de vânzare cu 
amănuntul direct la locul vânzării pot 
conține substanțe care determină reacții 
alergice sau intoleranțe în cazul 
persoanelor sensibile. Cum însă exact 
produsele care nu sunt preambalate sunt 
vândute în urma unui contact direct cu 
consumatorul, informațiile respective ar 
putea fi furnizate, de exemplu, în cadrul 
unui dialog cu vânzătorul, prin 
intermediul unui panou informativ foarte 
vizibil sau prin materiale informaționale 
expuse în spațiul de comercializare.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește bazele 
pentru asigurarea unui înalt nivel de 
protecție a consumatorului în domeniul 

eliminat
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informațiilor referitoare la produsele 
alimentare, luând în considerare 
diferențele de percepție ale 
consumatorilor și nevoia acestora de 
informații, asigurând în același timp buna 
funcționare a pieței interne.

Or. de

Justificare

Articolul 1 alineatul (2) se referă la un obiectiv fără un conținut normativ clar. Acesta ar 
trebui, prin urmare, eliminat din textul normativ al regulamentului din motive juridice. 

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament definește într-o 
manieră generală principiile, cerințele și 
responsabilitățile care reglementează 
informațiile referitoare la produsele 
alimentare, și în special etichetarea 
produselor alimentare. Acesta prevede 
mijloacele pentru garantarea dreptului 
consumatorilor la informații și 
procedurile pentru furnizarea 
informațiilor referitoare la produsele 
alimentare, ținând seama de necesitatea 
de a prevedea o flexibilitate suficientă 
pentru a putea răspunde evoluțiilor 
viitoare și noilor cerințe privind 
informațiile.

eliminat

Or. de

Justificare

Articolul 1 alineatul (2) se referă la un obiectiv fără un conținut normativ clar. Acesta ar 
trebui, prin urmare, eliminat din textul normativ al regulamentului din motive juridice.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
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Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament se aplică tuturor 
etapelor lanțului alimentar, în cazul în care
activitățile întreprinderilor din sectorul 
alimentar privesc furnizarea de informații 
consumatorilor referitoare la produsele 
alimentare.

(3) Prezentul regulament se aplică tuturor 
etapelor lanțului alimentar, în cazul în care 
privesc furnizarea de informații 
consumatorilor finali referitoare la 
produsele alimentare.

Acesta se aplică tuturor produselor 
alimentare destinate consumatorului final, 
inclusiv produsele alimentare livrate de 
restaurațiile colective și cele destinate a fi 
furnizate acestora.

Acesta se aplică tuturor produselor 
alimentare preambalate destinate a fi 
oferite consumatorului final, inclusiv
produselor alimentare destinate a fi 
furnizate unităților de restaurație 
colectivă.

Acesta nu se aplică produselor alimentare 
care sunt ambalate direct în spațiul de 
comercializare înainte de a fi oferite 
consumatorului final.
Serviciile de restaurație colectivă oferite 
de societățile de transport intră sub 
incidența prezentului regulament doar 
dacă sunt furnizate pe rute situate între 
două puncte de pe teritoriul Comunității. 

Or. de

Justificare

Raționalizarea și îmbunătățirea lingvistică a textului. Tocmai în sectorul alimentar are loc 
ambalarea unor produse fabricate direct în spațiul de comercializare unde sunt oferite spre 
vânzare imediat. Astfel, pentru a veni în întâmpinarea consumatorilor (scurtarea timpului 
alocat cumpărăturilor, manevrare mai ușoară), produsele sunt împărțite în prealabil în porții 
(produse tartinabile) sau împachetate în folie (sandviciuri). Astfel de produse ambalate cu 
puțin timp înainte de vânzare ar trebui, în principiu, scoase în afara domeniului de aplicare 
al regulamentului, deoarece nu pot fi comparate în niciun caz cu produsele preambalate prin 
procese industriale. Pentru conexiunile care au ca punct de plecare sau de sosire țări din 
afara UE, este posibil ca societățile de transport să nu găsească furnizori care să respecte 
obligațiile de informare. Obligarea transportatorilor la respectarea regulamentului pentru 
aceste conexiuni poate reprezenta un dezavantaj competitiv pentru transportatorii din UE, 
care ar fi singurii ce ar trebui să respecte regulamentul. 

Amendamentul 37

Propunere de regulament
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Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prezentul regulament se aplică fără a 
aduce atingere cerințelor de etichetare 
prevăzute în legislația comunitară specifică 
aplicabilă anumitor produse alimentare.

(4) Prezentul regulament se aplică fără a 
aduce atingere cerințelor de etichetare 
prevăzute în legislația comunitară specifică 
aplicabilă anumitor produse alimentare. 
Comisia publică până la [data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] o listă 
cu toate reglementările de etichetare 
cuprinse în dispozițiile juridice specifice 
ale Comunității privind anumite produse 
alimentare, urmând să pună la dispoziție 
această listă pe internet.

Or. de

Justificare

Datorită numărului mare de reglementări speciale, o asemenea listă este necesară pentru a 
oferi claritate și certitudine juridică părților interesate din lanțul alimentar.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „informații referitoare la produsele 
alimentare” reprezintă informațiile 
referitoare la un produs alimentar puse la 
dispoziția consumatorului final prin 
intermediul unei etichete, al altor 
documente însoțitoare sau prin orice alte 
mijloace, inclusiv instrumente ale 
tehnologiei moderne sau comunicarea 
verbală. Această definiție nu cuprinde 
comunicările comerciale definite de 
Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă.

(a) „informații referitoare la produsele 
alimentare” reprezintă informațiile 
referitoare la un produs alimentar puse la 
dispoziția consumatorului final prin 
intermediul unei etichete, al altor 
documente însoțitoare sau prin orice alte 
mijloace, inclusiv tehnologii moderne sau 
comunicarea verbală. Această definiție nu 
cuprinde comunicările comerciale definite 
de Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă.
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Or. de

Justificare

Această dispoziție se referă la tehnologii, nu la instrumente tehnologice.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „legislația privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare” 
reprezintă dispozițiile comunitare care 
reglementează informațiile referitoare la 
produsele alimentare, în special 
etichetarea, inclusiv norme generale 
aplicabile tuturor sau anumitor tipuri de 
produse alimentare și normele care se 
aplică numai unor alimente specifice;

eliminat

Or. de

Justificare

Această dispoziție nu este necesară. Ce reprezintă o dispoziție legislativă privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare rezultă din conținutul dispoziției respective. Articolul 2 
alineatul (2) litera (b) ar trebui, de aceea, eliminat.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „informații obligatorii referitoare la 
produsele alimentare” sunt mențiunile pe 
care le impune legislația comunitară 
pentru a fi furnizate consumatorului 
final;

eliminat

Or. de
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Justificare

Această dispoziție nu este necesară. Potrivit definiției, o informație obligatorie este cea 
impusă de legislație (pleonasm). Articolul 2 alineatul (2) litera (c) ar trebui, de aceea, 
eliminat.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „restaurație colectivă” se referă la orice 
unitate (inclusiv un vehicul sau un stand fix 
sau mobil) precum restaurantele, cantinele, 
școlile și spitalele, în care, în cadrul unei 
activități profesionale, alimentele sunt 
preparate pentru a fi oferite 
consumatorului final sau sunt disponibile 
pentru consum fără preparare 
suplimentară;

(d) „restaurație colectivă” se referă la orice 
unitate (inclusiv un automat, un vehicul 
sau un stand fix sau mobil) precum 
restaurantele, cantinele, școlile, spitalele
sau firmele de catering, în care, în cadrul 
unei activități profesionale, sunt preparate
alimente destinate consumului direct de 
către consumatorul final;

Or. de

Justificare

Clarificare și completare necesară: și firmele de catering sunt unități de restaurație colectivă.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „produs alimentar preambalat” 
înseamnă orice unitate de vânzare destinată 
a fi prezentată ca atare consumatorului 
final și unităților de restaurație colectivă, 
constituită dintr-un produs alimentar și din 
ambalajul în care a fost introdus înainte 
de a fi oferit spre vânzare, pe care acest 
ambalaj îl acoperă în întregime sau parțial, 
dar în asemenea mod încât conținutul să nu 
poată fi modificat fără ca ambalajul să fie 

(e) „produs alimentar preambalat” 
înseamnă orice unitate de vânzare destinată 
a fi prezentată ca atare consumatorului 
final și unităților de restaurație colectivă, 
constituită dintr-un produs alimentar
într-un ambalaj, pe care acest ambalaj îl 
acoperă în întregime sau parțial, dar în 
asemenea mod încât conținutul să nu poată 
fi modificat fără ca ambalajul să fie deschis 
sau să suporte o modificare;
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deschis sau să suporte o modificare;

Or. de

Justificare

Simplificare

Amendamentul 43

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

În magazine, produsele alimentare sunt oferite spre vânzare și preambalate, de regulă în 
apropierea unor tejghele deservite de personal, astfel încât să se evite timpii de așteptare 
mari la aceste tejghele. La fel ca și în cazul produselor alimentare ambalate în conformitate 
cu dorințele individuale ale clienților, este practic imposibil să se ofere aceleași informații 
care sunt impuse în cazul produselor preambalate, din cauza diversității produselor care pot 
fi vândute, a faptului că acestea sunt fabricate manual, precum și deoarece gama de produse 
scoase la vânzare variază de la o zi la alta.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „ingredient” înseamnă orice substanță, (f) „ingredient” înseamnă orice substanță, 
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inclusiv aditivii alimentari și enzimele 
alimentare, precum și orice constituent al 
unui ingredient compus, utilizată în 
fabricarea sau prepararea unui produs 
alimentar și prezentă încă în produsul finit, 
eventual sub o formă modificată;
reziduurile nu sunt considerate 
ingrediente;

inclusiv aditivii alimentari și enzimele 
alimentare, precum și orice ingredient al 
unui ingredient compus, utilizată în 
fabricarea sau prepararea unui produs 
alimentar și conținută în produsul finit, 
eventual sub o formă modificată;

Or. de

Justificare

Schimbarea definiției ingredientului ar avea efecte nedorite asupra legislației comunitare 
care face trimitere la definiția ingredientului (de exemplu, Regulamentul 1829/2003). 
Termenul „reziduuri” ar trebui eliminat din această definiție pentru uniformitate cu 
Regulamentul nr. 178/2002, de stabilire a cerințelor generale în ceea ce privește legislația 
privind produsele alimentare. Definiția dată la articolul 2 din regulament stipulează că 
produsele alimentare nu includ reziduurile și agenții contaminanți.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „etichetare” înseamnă mențiunile, 
indicațiile, mărcile sau denumirile 
comerciale, imaginile sau semnele care se 
referă la un produs alimentar și care 
figurează pe orice ambalaj, document, 
anunț, etichetă, inel sau manșetă care 
însoțesc sau se referă la respectivul produs;

(j) (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. de

Justificare

Nu privește versiunea în limba română.



PR\795512RO.doc 35/130 PE430.616v01-00

RO

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „câmp vizual” înseamnă orice suprafață 
a unui ambalaj care poate fi citită din 
același unghi de vedere și care permite un 
acces rapid și simplu la informațiile de 
etichetare, astfel încât consumatorul să 
poată citi informațiile respective fără a fi 
nevoit să examineze ambalajul din mai 
multe părți;

(k) „câmp vizual” înseamnă orice suprafață 
a unui ambalaj care poate fi citită din 
același unghi de vedere și care permite
consumatorului un acces rapid și simplu la 
informațiile de etichetare;

Or. de

Justificare

Amendament lingvistic.

Amendamentul 47

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) „lizibilitate” înseamnă text scris, 
imprimat, în relief, marcat, gravat, 
ștampilat etc. într-o manieră care permite 
consumatorului cu o acuitate vizuală 
normală să înțeleagă informațiile dintr-
un text, de exemplu de pe etichetele și 
marcajele produsului, fără a necesita 
instrumente optice ajutătoare; lizibilitatea 
depinde de dimensiunea fontului, tipul 
fontului, grosimea liniilor fontului, de 
distanțele dintre cuvinte, litere și rânduri, 
de raportul dintre lățimea și înălțimea 
caracterului, precum și de contrastul 
dintre text și fundal.

Or. de
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Justificare

Această definiție este necesară, deoarece dimensiunea fontului nu reprezintă în sine o 
garanție pentru lizibilitatea unui text.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „denumire legală” înseamnă 
denumirea unui produs alimentar 
prevăzută în dispozițiile comunitare care i 
se aplică sau, în absența unor astfel de 
dispoziții, denumirea prevăzută în actele 
cu putere de lege și actele administrative 
aplicabile în statele membre în care 
produsul alimentar este vândut 
consumatorului final sau unităților de 
restaurație colectivă;

eliminat

Or. de

Justificare

Ar trebui păstrată terminologia utilizată în Directiva 2000/13/CE privind etichetarea 
produselor alimentare.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) „denumire curentă” înseamnă o 
denumire care este acceptată drept 
denumire a produsului alimentar de către 
consumatorii din statul membru în care 
este vândut, fără a fi nevoie de explicații 
suplimentare;

(m) „denumire de comercializare”
înseamnă o denumire care este înțeleasă
drept denumire a produsului alimentar de 
către consumatorii din statul membru în 
care este vândut, fără a fi nevoie de 
explicații suplimentare;

Or. de
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Justificare

Ar trebui păstrată terminologia utilizată în Directiva 2000/13/CE privind etichetarea 
produselor alimentare [a se vedea articolul 5 litera (a)]. Această dispoziție se referă la 
înțelegere, nu la acceptare.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) „ingredient(e) primar(e)” înseamnă 
ingredientele principale și/sau 
caracteristice ale unui produs alimentar;

eliminat

Or. de

Justificare

Deoarece este respinsă încercarea Comisiei de a adopta noi dispoziții referitoare la 
indicarea originii, definițiile ingredientelor primare, indgredientelor principale și 
ingredientelor caracteristice, care nu erau până în prezent folosite în contextul legislației 
privind produsele alimentare, nu sunt necesare. Întrucât s-a pledat, în mod constant, în 
favoarea simplificării, este respinsă crearea unor termeni și concepte mereu noi, care nu par 
să ofere niciun avantaj.

Aceste criterii nu sunt practice și nu respectă în mod clar definițiile QUID.  O proporție de 
50% nu are aceeași semnificație practică pentru toate produsele alimentare.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) „ingredient(e) principal(e)” înseamnă 
ingredientul unui produs alimentar care 
reprezintă peste 50% din respectivul 
produs; 

eliminat

Or. de
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Justificare

Deoarece este respinsă încercarea Comisiei de a adopta noi dispoziții referitoare la 
indicarea originii, definițiile ingredientelor primare, indgredientelor principale și 
ingredientelor caracteristice, care nu erau până în prezent folosite în contextul legislației 
privind produsele alimentare, nu sunt necesare. Întrucât s-a pledat, în mod constant, în 
favoarea simplificării, este respinsă crearea unor termeni și concepte mereu noi, care nu par 
să ofere niciun avantaj.

Aceste criterii nu sunt practice și nu respectă în mod clar definițiile QUID.  O proporție de 
50% nu are aceeași semnificație practică pentru toate produsele alimentare.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) „ingredient(e) caracteristic(e) 
înseamnă orice ingredient al unui produs 
alimentar pe care consumatorul îl 
asociază de obicei cu denumirea 
produsului și pentru care, în majoritatea 
cazurilor, este necesară o mențiune 
cantitativă;

eliminat

Or. de

Justificare

Deoarece este respinsă încercarea Comisiei de a adopta noi dispoziții referitoare la 
indicarea originii, definițiile ingredientelor primare, indgredientelor principale și 
ingredientelor caracteristice, care nu erau până în prezent folosite în contextul legislației 
privind produsele alimentare, nu sunt necesare. Întrucât s-a pledat, în mod constant, în 
favoarea simplificării, este respinsă crearea unor termeni și concepte mereu noi, care nu par 
să ofere niciun avantaj.

Aceste criterii nu sunt practice și nu respectă în mod clar definițiile QUID.  O proporție de 
50% nu are aceeași semnificație practică pentru toate produsele alimentare.
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Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera r

Textul propus de Comisie Amendamentul

(r) „cerințe esențiale” înseamnă cerințele 
care determină nivelul de protecție a 
consumatorului și de informații referitoare 
la produsul alimentar în legătură cu un 
anumit subiect și care sunt prevăzute într-
un act comunitar ce permite elaborarea de 
regimuri naționale menționate la articolul 
44;

(r) „cerințe esențiale” înseamnă cerințele 
care determină nivelul de protecție a 
consumatorului și de informații referitoare 
la produsul alimentar în legătură cu un 
anumit subiect și care sunt prevăzute 
într-un act comunitar;

Or. de

Justificare

Articolul 44 se elimină.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera s

Textul propus de Comisie Amendamentul

(s) „termen de valabilitate” înseamnă data 
până la care produsul alimentar își 
păstrează proprietățile specifice atunci 
când este păstrat în mod corespunzător;

(s) „termen de valabilitate” înseamnă data 
până la care produsul alimentar își 
păstrează proprietățile specifice atunci 
când este păstrat în mod corespunzător, 
respectiv conform indicațiilor specifice de 
pe ambalaj;

Or. de

Justificare

Unele produse alimentare necesită condiții de păstrare speciale, cum ar fi răcirea, și acest 
lucru trebuie indicat pe ambalajul produsului alimentar.
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Amendamentul 55

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

În anexa 3, Comisia face o diferențiere clară între termenul de valabilitate și data limită de 
consum. Prin urmare, este necesară o definiție și pentru data limită de consum.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 – litera sb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(sb) „data de fabricație” înseamnă data la 
care produsele au fost fabricate și 
eventual ambalate și congelate;

Or. de

Justificare

Definiția este necesară din cauza articolului 25.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera t

Textul propus de Comisie Amendamentul

(t) „cele mai bune practici” înseamnă 
standarde, regimuri, inițiative sau orice 
alte activități aprobate de autoritățile 

eliminat
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competente care, de-a lungul experienței 
și ca urmare a cercetărilor efectuate, s-au 
dovedit a fi cele mai eficiente pentru 
majoritatea consumatorilor și sunt 
considerate ca fiind modele de urmat. 

Or. de

Justificare

Text eliminat pentru a asigura consecvența cu eliminarea capitolelor 6 și 7.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Furnizarea informațiilor referitoare la 
produsele alimentare urmărește asigurarea 
unui nivel sporit de protecție a sănătății și 
intereselor consumatorilor, oferind
consumatorilor finali o bază pentru a face 
o alegere în cunoștință de cauză și a utiliza 
în mod sigur produsele alimentare, ținând 
seama în special de considerații de ordin 
sanitar, economic, ecologic, social și etic.

(1) Furnizarea informațiilor referitoare la 
produsele alimentare urmărește asigurarea 
unui nivel sporit de protecție a sănătății,
transparenței și comparabilității 
produselor în interesul consumatorilor și 
oferă o bază pentru a face o alegere în 
cunoștință de cauză și a utiliza în mod 
sigur produsele alimentare.

Or. de

Justificare

Completare necesară a textului cu aspecte privind transparența și comparabilitatea. 
Includerea aspectelor eliminate ar putea conduce la complicarea inutilă a etichetării 
alimentelor, ceea ce ar determina confuzii în rândul consumatorilor și ar fi contrar scopului 
regulamentului. 

Amendamentul 59

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Etichetele produselor alimentare 
trebuie să fie ușor de recunoscut, de citit 
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și de înțeles de către consumatorul 
obișnuit.

Or. de

Justificare

Etichetele ar fi inutile dacă nu ar fi ușor de recunoscut, de citit și de înțeles.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Legislația privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare își 
propune să creeze un spațiu comunitar în 
care produsele alimentare produse și 
comercializate legal să circule liber, ținând 
seama, după caz, de necesitatea de a 
apăra interesele legitime ale 
producătorilor și de a promova fabricarea 
de produse de calitate.

(2) Legislația privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare își 
propune să creeze un spațiu comunitar în 
care produsele alimentare produse și 
comercializate legal să circule liber.

Or. de

Justificare
Partea a doua a tezei constituie o dispoziție fără conținut normativ. Din motive juridice, 
aceasta ar trebui eliminată din textul regulamentului și cel mult introdusă printre 
considerente. Este neclar când și cum trebuie promovate sau luate în considerare interesele 
producătorilor sau calitatea produselor „de calitate”.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Informațiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare impuse de legislația 
privind informațiile referitoare la 
produsele alimentare se referă la 
informații care se încadrează, în special, în 

(1) Informațiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare impuse de legislație
se referă la informații care se încadrează, în 
special, în următoarele categorii:
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următoarele categorii:

Or. de

Justificare

Evitarea unei repetiții.

Amendamentul 62

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) efectele asupra sănătății, inclusiv 
riscurile și consecințele legate de 
consumul dăunător și periculos al unui 
aliment;

eliminat

Or. de

Justificare

Scopul imediat al regulamentului nu este de a proteja sănătatea consumatorilor prin 
eventuale avertismente, ci de a permite consumatorilor luarea unei decizii de cumpărare în 
cunoștință de cauză pe baza informațiilor nutriționale, ceea ce ar conduce la o alimentație 
echilibrată și, deci, pe termen lung, la o stare de sănătate mai bună a consumatorilor.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informații privind caracteristicile 
nutriționale care să permită consumatorilor, 
inclusiv celor care urmează un regim 
alimentar special, să aleagă în cunoștință 
de cauză.

(c) informații privind caracteristicile 
nutriționale care să permită consumatorilor, 
inclusiv celor care urmează un regim 
alimentar special, să facă alegeri avizate.

Or. de
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Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când se ia în considerare 
necesitatea de informații obligatorii 
referitoare la produsele alimentare, se ține 
seama de faptul că majoritatea
consumatorilor consideră deosebit de 
necesare anumite informații pe care le 
prețuiesc în mod special sau de orice 
avantaje general recunoscute pentru 
consumator, care să-i permită acestuia să 
facă o alegere în cunoștință de cauză.

(2) Atunci când se ia în considerare 
necesitatea de informații obligatorii 
referitoare la produsele alimentare, se ține 
seama de faptul că marea majoritate a
consumatorilor consideră deosebit de 
necesare anumite informații pe care le 
prețuiesc în mod special sau de orice 
avantaje dovedite științific pentru 
consumator, care să-i permită acestuia să 
facă o alegere în cunoștință de cauză.

Or. de

Justificare

Clarificare și sublinierea necesității utilizării dovezilor științifice în cadrul procesului 
legislativ în domeniul informațiilor referitoare la produsele alimentare.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Informațiile referitoare la produsele 
alimentare nu trebuie să inducă 
cumpărătorul în eroare, în special:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește caracteristicile 
produsului alimentar și, în special, în ceea 
ce privește natura, identitatea, proprietățile, 
compoziția, cantitatea, valabilitatea, țara 
de origine sau locul de proveniență, 
modul de fabricare sau de obținere a 
acestuia;

(a) în ceea ce privește caracteristicile 
produsului alimentar și, în special, în ceea 
ce privește natura, identitatea, proprietățile, 
compoziția, cantitatea, valabilitatea,
originea sau proveniența, modul de 
fabricare sau de obținere a acestuia;

Or. de

Justificare

Articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Directiva 2000/13/CE oferă o modalitate 
clară și practică de indicare a originii pe etichetă. Sectorul este familiarizat cu această 
dispoziție și cu aplicarea sa, care nu ridică nicio problemă. Nici la nivelul CODEX, 
diferențierea dintre țara de origine și locul de proveniență nu mai este menținută. Această 
abordare ar trebui păstrată și în legislația UE, după cum prevede Directiva 2000/13/CE. 

Amendamentul 67

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

Nu este permisă utilizarea imaginilor și simbolurilor pentru a induce în eroare în mod 
deliberat consumatorii cu privire la adevărata origine a unui produs.

Amendamentul 68

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

Tot mai des se comercializează imitații ale unor produse alimentare, cum ar fi „cașcavalul” 
fabricat din grăsimi vegetale. De asemenea, trebuie avut în vedere că ingredientele folosite în 
mod obișnuit pentru fabricarea unui produs sunt înlocuite uneori de alternative mai ieftine 
(de exemplu folosirea grăsimii vegetale în loc de lapte în înghețată). În general, consumatorul 
nu observă aceste lucruri. Prin urmare, ar trebui introdusă o etichetare corespunzătoare 
pentru a spori transparența.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sugerând că produsul alimentar posedă 
caracteristici speciale, în timp ce toate 
produsele alimentare similare posedă 
asemenea caracteristici.

(c) sugerând că produsul alimentar posedă 
caracteristici speciale, în timp ce toate 
produsele alimentare similare posedă 
asemenea caracteristici sau evidențiind în 
mod special absența anumitor ingrediente 
și/sau nutrienți care în mod normal nu se 
găsesc în produsul alimentar respectiv;

Or. de

Justificare

O formă particulară de a induce în eroare este scoaterea în evidență a unor caracteristici 
normale ale unui produs alimentar ca fiind ceva specific, de exemplu când jeleurile gumate 
cu fructe au înscris pe ambalaj faptul că „nu conțin grăsimi”, în condițiile în care, în mod 
normal, ele nu conțin grăsimi.
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Amendamentul 70

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) indicând explicit o reducere 
semnificativă a conținutului de zahăr 
și/sau grăsimi atunci când aceasta nu 
corespunde unei reduceri a valorii 
energetice (kilojouli sau kilocalorii);

Or. de

Justificare

Consumatorul obișnuit pornește de la premisa că un produs alimentar care are înscris pe fața 
ambalajului o reducere semnificativă a conținutului de zahăr sau de grăsimi are implicit și o 
valoare energetică mai mică. Deseori însă acest lucru nu este adevărat, deoarece zahărul, 
respectiv grăsimile sunt înlocuite cu alte ingrediente. Prin urmare, asemenea inscripții pe 
produse induc în eroare consumatorul. 

Amendamentul 71

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) utilizând termenul „dietetic” atunci 
când produsul alimentar nu corespunde 
cu reglementările comunitare privind 
produsele alimentare destinate unui regim 
alimentar special.

Or. de

Justificare

Multe produse alimentare care au inscripția „dietetic” sugerează un conținut de zahăr și de 
grăsimi semnificativ redus și deci implicit o valoare energetică mult redusă, chiar dacă 
aceasta din urmă nu se aplică. Prin urmare, marcajul „dietetic” ar trebui să fie rezervat 
numai pentru produsele alimentare care sunt destinate unui regim alimentar special.
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Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile referitoare la produsele 
alimentare sunt precise, clare și ușor de 
înțeles de către consumator.

eliminat

Or. de

Justificare

Introdus la articolul 3 alineatul (1) litera (a).

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Interdicția menționată la alineatul (3)
se aplică, de asemenea:

(4) Alineatele (1) și (3) se aplică, de 
asemenea:

Or. de

Justificare

Conținutul alineatului (1) ar trebui să se aplice bineînțeles și reclamei și prezentării 
produselor alimentare. În plus, versiunea în germană conține și o greșeală de traducere.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și
(4), operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, asigură și verifică respectarea 
cerințelor legislației privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare 

(1) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și
(4), operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, asigură respectarea cerințelor 
legislației privind informațiile referitoare la 
produsele alimentare relevante pentru 
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relevante pentru activitățile lor. activitățile lor.

Or. de

Justificare

Verificarea face parte din controlul prescris pentru întreprinderile din sectorul alimentar și 
deci nu trebuie menționată în mod explicit.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Regulamentul nu are ca obiect infracțiunile.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorii din sectorul alimentar 
responsabili pentru activități de vânzare cu 
amănuntul sau de distribuție care nu 
afectează informațiile referitoare la 
produsele alimentare au grijă să asigure, 
în limita activităților lor respective, 
prezența cerințelor aplicabile privind 
informațiile referitoare la produsele 

(4) În cazul în care operatorii din sectorul 
alimentar responsabili pentru activități de 
vânzare cu amănuntul sau de distribuție 
care nu afectează informațiile referitoare la 
produsele alimentare află că un produs 
alimentar nu corespunde cerințelor din 
prezentul regulament, aceștia retrag 
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alimentare, în special refuzând furnizarea 
de produse alimentare despre care știu 
sau suspectează, pe baza informațiilor pe 
care le dețin în calitate de profesioniști, că 
nu respectă cerințele respective.

imediat produsul din circulație.

Or. de

Justificare

Pentru delimitarea clară a responsabilităților, dispoziția ar trebui formulată mai clar. Scopul 
este ca întreprinderile comerciale să nu fie trase la răspundere pentru aspecte care nu intră 
în sfera lor de responsabilitate sau de influență. Sentința Curții de Justiție a UE în cazul 
„Lidl-Italia” a evidențiat gradul insuficient de certitudine juridică a comercianților din 
sectorul alimentar în cadrul legislației în vigoare.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Clarificare.
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Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (1), operatorii din sectorul 
alimentar asigură că mențiunile prevăzute 
la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (f) și
(h) figurează, de asemenea, pe ambalajul 
extern în care produsul alimentar este 
prezentat spre comercializare.

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (1), operatorii din sectorul 
alimentar asigură că mențiunile prevăzute 
la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (f), 
(g) și (h) figurează, de asemenea, pe 
ambalajul extern în care produsul alimentar 
este prezentat spre comercializare.

Or. de

Justificare

Indicațiile speciale privind condițiile de păstrare și de utilizare ale unui produs alimentar 
[articolul 9 alineatul 1 litera (g)] trebuie menționate și pe ambalajul exterior al unui produs 
alimentar. 

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista mențiunilor obligatorii (Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) denumirea produsului alimentar; (a) denumirea comercială;
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Or. de

Justificare

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

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) orice ingredient menționat în anexa II 
care provoacă alergii sau intoleranță și 
orice substanță derivată din acesta;

(c) ingredientele menționate în anexa II 
care provoacă alergii sau intoleranță și 
orice substanță derivată din acestea;

Or. de

Justificare

Amendament lingvistic.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cantitatea de anumite ingrediente sau 
categorii de ingrediente;

(d) cantitatea de anumite ingrediente sau 
categorii de ingrediente în conformitate cu 
anexa VI;

Or. de

Justificare

Introducerea trimiterii corecte.
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Amendamentul 83

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) în cazul produselor congelate, data 
producției;

Or. de

Justificare

Această precizare este utilă pentru a-i permite utilizatorului să recunoască produsele 
congelate care au fost păstrate prea mult (scandalul legat de carnea alterată).

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) condițiile speciale de păstrare și de 
utilizare;

(g) condițiile speciale de păstrare și/sau de 
utilizare;

Or. de

Amendamentul 85

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

Mutarea articolului 9 alineatul (1) litera (j) în acest loc din motive de claritate structurală și 
logică.
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Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 9 - alineatul 1 - litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(h) numele sau denumirea comercială 
și sediul producătorului sau ambalatorului 
sau importatorului stabilit în Comunitate;

Or. de

Justificare

În cazul produselor importate din țări terțe este relevantă indicarea importatorului.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mențiuni privind țara de origine sau 
locul de proveniență, în cazul în care lipsa 
acestor informații ar putea induce 
consumatorul în eroare în ceea ce privește 
adevărata țară de origine sau loc de 
proveniență a produsului alimentar, în 
special dacă informațiile care însoțesc 
produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 
altă țară de origine sau loc de proveniență; 
în astfel de cazuri mențiunea se face în 
conformitate cu normele prevăzute la 
articolul 35 alineatele (3), (4) și (5);

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Mutat: din motive de claritate structurală și logică, această literă trebuie să urmeze imediat 
după articolul 9 alineatul (1) litera (g).

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mențiunile prevăzute la alineatul (1) 
sunt exprimate prin cuvinte și cifre, cu 
excepția cazurilor în care consumatorii 
sunt informați, în ceea ce privește una sau 
mai multe mențiuni, despre alte forme de 
exprimare stabilite de măsurile de 
aplicare adoptate de Comisie. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament 
prin completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

(2) Mențiunile prevăzute la alineatul (1) 
sunt exprimate prin cuvinte și cifre.

Or. de

Justificare

Lista mențiunilor obligatorii reprezintă esența prezentului regulament. Prin urmare, 
modalitățile de indicare a acestor mențiuni nu ar trebui modificate prin intermediul 
procedurii de comitologie, care este menită să modifice elemente neesențiale. 
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Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate modifica lista 
mențiunilor obligatorii prevăzute la 
alineatul (1). Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

Lista de la alineatul (1) conține dispoziții esențiale și, prin urmare, nu ar trebui să intre în 
domeniul de aplicare al procedurii de reglementare. 

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Derogări de la cerințele privind 
mențiunile obligatorii

eliminat

Pentru anumite tipuri sau categorii de 
produse alimentare, Comisia poate să 
prevadă, în cazuri excepționale, derogări 
de la cerințele prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (b) și (f), cu condiția 
ca asemenea derogări să nu aibă ca 
rezultat informarea incorectă a 
consumatorului final și a unităților de 
restaurație colectivă. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
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articolul 49 alineatul (3).

Or. de

Justificare

În măsura în care nu sunt indicate sau prevăzute în prezentul regulament dispoziții legale 
speciale pentru anumite produse alimentare, mențiunile obligatorii ar trebui să se aplice 
tuturor produselor alimentare, fără a permite Comisiei să aprobe derogări. 

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul produselor alimentare 
preambalate, informațiile obligatorii apar 
pe ambalaj sau pe eticheta atașată la 
acesta.

(2) În cazul produselor alimentare 
preambalate, informațiile obligatorii apar 
pe ambalaj.

Or. de

Justificare

Textul eliminat ar putea conduce la apariția „prospectelor” pentru produse alimentare, lucru 
care trebuie evitat.

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate să prevadă că anumite 
mențiuni obligatorii pot fi puse la 
dispoziție în alt mod decât pe ambalaj sau 
pe etichetă, cu condiția să fie respectate 
principiile și cerințele generale prevăzute 
în capitolul II din prezentul regulament. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 

eliminat
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articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Mențiunile obligatorii reprezintă esența prezentului regulament. Nu trebuie să fie posibilă 
modificarea modalității de indicare a acestor mențiuni prin măsuri destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului regulament. 

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În cazul produselor alimentare care nu 
sunt preambalate, se aplică dispozițiile 
articolului 17 alineatul (3) paragraful 1a.

Or. de

Justificare

Adaptare.

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta,
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea 
de cel puțin 3 mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond.

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), mențiunile obligatorii 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) se
indică pe ambalaj sau pe etichetă astfel 
încât să fie clar lizibile.
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În cadrul procedurii de consultare, 
Comisia Europeană împreună cu 
reprezentanții grupurilor de interese 
elaborează norme obligatorii privind 
lizibilitatea informațiilor destinate 
consumatorilor, menționate pe produsele 
alimentare. Măsurile respective, destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. de

Justificare

Pentru asigurarea lizibilității nu este suficientă impunerea unei dimensiuni de 3 mm a 
caracterelor pentru toate mențiunile obligatorii. În plus, o dimensiune minimă a caracterelor 
de 3 mm nici nu poate fi pusă în practică, deoarece, în special în cazul ambalajelor 
multiligve, nu există suficient spațiu pentru a include toate mențiunile obligatorii cu caractere 
de această dimensiune. Creșterea la 3 mm a dimensiunii caracterelor folosite pentru 
mențiunile obligatorii ar duce la necesitatea creșterii dimensiunii ambalajelor, ceea ce ar fi 
contrar obiectivului de reducere a deșeurilor provenite de la ambalaje și ar conduce la 
creșterea dimensiunii porțiilor.

Amendamentul 96

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul produselor alimentare 
destinate unei alimentații speciale în 
sensul Directivei 89/398/CEE, pentru care 
legislația comunitară prevede indicarea 
obligatorie a unor informații care 
depășesc dispozițiile de la articolul 9 
alineatul (1), dimensiunea caracterelor 
trebuie să corespundă cerințelor de 
lizibilitate pentru consumatori și celor 
privind informațiile suplimentare 
referitoare la caracterul specific al acestor 
produse.
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Or. de

Justificare

Modificarea este necesară din motive practice, având în vedere diversele prevederi legislative 
referitoare la etichetarea produselor de acest tip.

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta reguli detaliate 
de prezentare a mențiunilor obligatorii și 
să extindă cerințele menționate la 
alineatul (2) asupra mențiunilor 
obligatorii suplimentare pentru anumite 
categorii și tipuri de produse alimentare 
menționate la articolele 10 și 38. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament 
prin completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

Acest alineat i-ar conferi Comisiei competențe prea ample, dat fiind faptul că aceste dispoziții 
nu pot fi considerate în niciun caz „elemente neesențiale”.

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dimensiunea minimă a caracterelor 
menționată la alineatul (1) nu se aplică în 
cazul ambalajelor sau al recipientelor a 
căror față cea mai mare este mai mică de 
10 cm².

eliminat
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Or. de

Justificare

Inscripțiile ar trebui să fie lizibile și pe ambalajele și recipientele a căror suprafață maximă 
este mai mică de 10 cm2, altfel ele își pierd utilitatea. Singurul aspect important în acest caz 
este stabilirea informațiilor care trebuie să fie menționate în mod obligatoriu pe ambalajele 
produselor mici. Acest aspect este clarificat în alt loc.

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Completare necesară: ar putea exista interpretări diferite a ceea ce constituie informații 
disimulate, fapt care ar periclita certitudinea juridică a comercianților de produse 
alimentare.

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 15 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (d), (f), (g), (h) și (j)
sunt obligatorii numai în momentul livrării.

Or. de
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Justificare

Conținutul de alcool al băuturilor alcoolice este o informație deosebit de importantă, care 
trebuie să fie disponibilă consumatorilor înainte de livrarea produselor, atunci când acestea 
sunt cumpărate prin servicii de cumpărături la distanță sau online. Instrucțiunile de utilizare, 
pe de altă parte, sunt necesare doar în momentul în care produsul alimentar este consumat, 
prin urmare acestea pot fi furnizate în momentul livrării.

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 9 alineatul (2), informațiile 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare sunt formulate într-o versiune 
lingvistică înțeleasă de consumatorii 
obișnuiți din statul membru în care se 
comercializează un produs alimentar.

Or. de

Justificare

Termenul de „versiune lingvistică” se referă atât la limba oficială, cât și la formulare.

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de
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Justificare

Acest alineat devine inutil ca urmare a modificării alineatului (1).

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 16 - alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Produsele alimentare vândute în 
regim „duty-free” pot fi comercializate 
doar cu informațiile în versiunea engleză.

Or. de

Justificare

Produsele din magazinele „duty-free” sunt destinate în principal călătorilor internaționali, 
nu consumatorilor de pe piața națională. Prin urmare, în cazul acestor produse alimentare ar 
trebui să existe posibilitatea furnizării informațiilor doar în limba engleză, care este o limbă 
de circulație internațională.

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Omisiunea anumitor mențiuni obligatorii Derogări de la cerința furnizării
anumitor mențiuni obligatorii

Or. de

Justificare

Modificări de redactare.
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Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Se respinge o etichetare nutrițională obligatorie. Tocmai buteliile de sticlă destinate 
reutilizării sunt comercializate ca porții individuale (de exemplu de 200 ml sau 250 ml). 
Spațiul disponibil pentru mențiuni este redus în cazul buteliilor respective. De aceea, trebuie 
păstrat volumul actual al mențiunilor, și anume menționarea denumirii de comercializare, a 
cantității nete, a substanțelor alergene și a termenului minim de valabilitate [a se vedea 
articolul 13 alineatul (4) din Directiva 2000/13/CE privind etichetarea].

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Justificare

Specificarea valorii energetice a unui produs alimentar este o informație esențială și poate fi 
un factor decisiv la luarea unei decizii de cumpărare în cunoștință de cauză. 

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Derogările prevăzute în propunerea Comisiei pentru dimensiunea ambalajelor sunt nerealiste 
și nu sunt fezabile.

Amendamentul 108

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

Și în societățile de vânzare cu amănuntul și societățile artizanale din sectorul alimentar, 
inclusiv unitățile de restaurație colectivă sau întreprinderile agricole de desfacere, sunt 
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fabricate produse care sunt oferite direct consumatorului. În cazul acestora nu există 
procedee standardizate, iar ingredientele se modifică zilnic. Trebuie avut în vedere, de 
asemenea, că tocmai societățile artizanale din sectorul alimentar reprezintă garanția pentru 
conservarea specialităților regionale, pentru creativitate și inovare, asigurând astfel 
diversitatea ofertei. În consecință, este important ca producătorii menționați să fie scutiți de 
declarația nutrițională obligatorie.

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Denumirea produsului alimentar este 
denumirea sa legală. În absența unei 
asemenea denumiri, denumirea produsului 
alimentar este denumirea sa curentă sau, în 
cazul în care nu există o denumire curentă
sau aceasta nu este folosită, se indică 
denumirea descriptivă a produsului 
alimentar.

(1) Denumirea produsului alimentar este 
denumirea prevăzută în legislația 
relevantă. În absența unei asemenea 
denumiri, denumirea produsului alimentar 
este denumirea sa comercială sau, în cazul 
în care nu există o denumire comercială
sau aceasta nu este folosită, se indică 
denumirea descriptivă a produsului 
alimentar.

Or. de

Justificare

Adaptare lingvistică la terminologia folosită în Directiva 2000/13/CE privind etichetarea.

Amendamentul 110

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care un produs conține 
nanomateriale, acest lucru trebuie 
menționat clar la ingrediente, folosind 
prefixul „nano”.

Or. de

Justificare

Folosirea prefixului sporește transparența și asigură libertatea de alegere a consumatorului.
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Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Omisiunea listei de ingrediente Derogări generale de la obligația afișării
listei de ingrediente

Or. de

Justificare

Modificare lingvistică pentru o mai bună înțelegere a textului.

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 20 - litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului și produsele vitivinicole, astfel 
cum sunt definite în Regulamentele (CE) 
nr. 479/2008 și nr. 1601/1991, berea din 
fructe, berea și băuturile spirtoase, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului
din 15 ianuarie 2008 privind definirea,
desemnarea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și ale altor băuturi 
alcoolice. Comisia întocmește un raport 
după [cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament] privind aplicarea 
articolului 19 pentru produsele respective, 
care poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor de etichetare a 
ingredientelor. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale
ale prezentului regulament prin 
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articolul 49 alineatul (3); completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3);

Or. de

Justificare

În general, băuturile alcoolice nu ar trebui să intre în sfera de aplicabilitate a prezentului 
regulament, ci să facă obiectul unor reglementări speciale. În acest scop ar trebui clarificate 
mai întâi anumite chestiuni de principiu, căci, de exemplu, în cazul băuturilor spirtoase, o 
mărime de referință pentru mențiunile referitoare la valoarea nutritivă în 100 ml ar fi extrem 
de nepotrivită, iar multe substanțe nutritive conținute în alimente nu se regăsesc în băuturile 
alcoolice. 

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 21 – titlu și partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Omisiunea compușilor unui produs 
alimentar din lista de ingrediente

Nu se consideră drept ingrediente ale 
unui produs alimentar:

Menționarea următorilor compuși ai unui 
produs alimentar nu este obligatorie în 
lista de ingrediente:

Or. de

Justificare

Modificarea titlului pentru o mai bună înțelegere a textului. La articolul 21 se propune fără 
vreun motiv întemeiat o schimbare de sistem: în timp ce substanțele și produsele de pe listă 
nu făceau, prin ficțiune juridică, obiectul noțiunii de ingredient, în viitor ar trebui în mod 
evident să nu mai fie scutite decât de obligația de menționare în lista de ingrediente. 
Abordarea de până acum ar trebui menținută. O schimbare ar avea efecte critice asupra unui 
număr de acte normative comunitare care fac referire la definiția „ingredientului alimentar” 
(printre altele, Regulamentul CE nr. 1829/2003 sau viitorul regulament privind enzimele) [a 
se vedea derogările prevăzute la articolul 2 alineatul (4)].
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Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 21 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) substanțele utilizate în cantitățile strict 
necesare ca solvenți sau suporturi pentru 
substanțe nutriționale, aditivi sau arome;

(c) substanțele utilizate în cantitățile strict 
necesare ca solvenți sau suporturi pentru 
substanțe nutriționale, aditivi, enzime sau 
arome;

Or. de

Justificare

Completarea listei de substanțe.

Amendamentul 115

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

În cazul produselor care nu sunt preambalate, ar fi practic imposibil să se furnizeze 
informații cuprinzătoare despre alergeni pentru toate produsele, fapt care ar conduce, în 
special în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, la dezavantaje competitive considerabile și la 
costuri suplimentare. În plus, posibilitatea contaminării încrucișate nu poate fi exclusă în 
spații unde suprafața de prelucrare este limitată. Folosirea obligatorie a unui panou 
informativ clar ar oferi certitudine juridică întreprinderilor.
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Amendamentul 116

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ingredientul sau categoria de 
ingrediente în cauză figurează în 
denumirea produsului alimentar sau sunt 
asociate, în general, de către consumator cu 
denumirea respectivă; sau

(a) ingredientul sau categoria de 
ingrediente în cauză figurează în 
denumirea comercială a produsului 
alimentar sau sunt asociate, în general, de 
către consumator cu denumirea comercială
respectivă; sau

Or. de

Justificare

Ar trebui păstrată terminologia utilizată în Directiva 2000/13/CE privind etichetarea 
produselor.

Amendamentul 117

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate modifica alineatul (1) 
prin adăugarea de alte cazuri. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament 
prin completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

Acest alineat i-ar conferi Comisiei competențe prea ample, dat fiind faptul că aceste dispoziții 
nu pot fi considerate în niciun caz „elemente neesențiale”.
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Amendamentul 118

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cantitatea netă a unui produs alimentar 
este exprimată în litri, centilitri, mililitri, 
kilograme sau grame, după caz:

(1) Cantitatea netă a unui produs alimentar 
este exprimată în litri, centilitri, mililitri, 
kilograme sau grame, după caz:

(a) în unități de volum pentru produsele 
lichide;

(a) în unități de volum pentru produsele 
lichide în sensul Directivei 85/339/CEE a 
Consiliului din 27 iunie 1985 privind 
recipientele pentru lichide destinate 
consumului uman;

(b) în unități de masă pentru alte produse. (b) în unități de masă pentru alte produse.

Or. de

Justificare

Adaptare lingvistică la terminologia folosită în Directiva 2000/13/CE privind etichetarea.

Deoarece în practică, în cazul anumitor alimente, subzistă o nesiguranță juridică cu privire 
la delimitarea între „solid” și „lichid” (de exemplu, în cazul ketchupului, al sosurilor, al 
maionezei, al înghețatei, al condimentelor), alineatul (1) ar trebui să fie mai concret.

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Articolul 25 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul de valabilitate și data expirării Termenul de valabilitate, data limită de 
consum și data de fabricație 

Or. de

Justificare

Această modificare decurge din adăugarea datei de fabricație la articolul 25 alineatul (2).
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Amendamentul 120

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Data corespunzătoare trebuie să fie 
ușor de găsit și să nu fie acoperită. 
Aceasta este indicată după cum urmează:

A. TERMENUL DE VALABILITATE:
(a) Data este precedată de expresiile:
– „A se consuma de preferință înainte 
de…”, atunci când data conține precizări 
privind ziua,
– „A se consuma înainte de sfârșitul …”, 
în celelalte cazuri.
(b) Mențiunile prevăzute la litera (a) sunt 
însoțite:
– fie de data însăși,
– fie de o referință la locul în care data 
este indicată pe etichetă.
În caz de nevoie, aceste mențiuni sunt 
completate cu indicații privind condițiile 
de conservare a căror respectare asigură 
valabilitatea indicată.
(c) Data se compune din indicarea zilei, 
lunii și anului, în această ordine și 
necodificat.
Cu toate acestea, pentru produsele 
alimentare:

– a căror valabilitate este mai mică de trei 
luni, indicarea zilei și a lunii este 
suficientă;
– a căror valabilitate este mai mare de trei 
luni, dar nu depășește optsprezece luni, 
indicarea lunii și a anului este suficientă;
– a căror valabilitate este mai mare de 
optsprezece luni, indicarea anului este 
suficientă.
(d) Termenul de valabilitate este indicat 
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pe fiecare porție individuală preambalată. 
(e) Sub rezerva dispozițiilor comunitare 
care impun alte modalități de indicare a 
datei, menționarea termenului de 
valabilitate nu se cere în cazul:
– fructelor și legumelor proaspete, 
inclusiv cartofii, care nu au fost curățate 
de coajă, tăiate sau nu au făcut obiectul 
altor tratamente similare; această 
derogare nu se aplică semințelor încolțite 
și altor produse similare, cum ar fi 
germenii de leguminoase,
– vinurilor, vinurilor licoroase, vinurilor 
spumoase, vinurilor aromatizate și 
produselor similare obținute din alte 
fructe decât strugurii, precum și 
băuturilor care corespund codurilor NC 
22060091, 22060093 și 22060099 și sunt 
fabricate din struguri sau din must de 
struguri,
– băuturilor care conțin 10 % sau mai 
mult alcool în volum;
– băuturilor răcoritoare nealcoolice, 
sucurilor de fructe, nectarurilor de fructe 
și băuturilor alcoolice care conțin peste 
1,2 % alcool în volum prezentate în 
recipiente individuale mai mari de cinci 
litri, destinate a fi livrate unităților de 
restaurație colectivă,
– produselor de panificație și de patiserie 
care, prin natura lor, sunt consumate în 
mod normal într-un răstimp de douăzeci 
și patru de ore după fabricare;
– oțeturilor,
– sării de bucătărie,
– zahărului în stare solidă;
– produselor zaharoase care constau 
aproape exclusiv din zaharuri aromatizate 
și/sau colorate,
– gumelor de mestecat și produselor 
similare de mestecat,
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B. DATA EXPIRĂRII:
(a) Data este precedată de termenii 
„Expiră la data de ...”.
(b) Termenii prevăzuți la punctul (a) sunt 
însoțiți de:
– fie de data însăși,
– fie de o referință la locul în care data 
este indicată pe etichetă.
Aceste informații sunt urmate de o 
descriere a condițiilor de conservare care 
trebuie respectate.
(c) Data se compune din indicarea zilei, 
lunii și, eventual, a anului, în această 
ordine și necodificat.
(d) Modalitățile de indicare a termenului 
de valabilitate menționat în secțiunea A 
litera (c) de la prezentul alineat pot fi 
stabilite în conformitate cu procedura de 
reglementare prevăzută la articolul 49 
alineatul (2).
C. DATA PRODUCȚIEI:
(a) Data este precedată de termenii „Data 
producției”;
(b) Mențiunile prevăzute la punctul (a) 
sunt însoțite:
– fie de data însăși,
– fie de o referință la locul în care data 
este indicată pe etichetă.
(c) Data se compune din indicarea zilei, 
lunii și, eventual, a anului, în această 
ordine și necodificat.

Or. de

Justificare

Din motive de claritate anexa IX se introduce în textul legislativ, fiind completată cu data 
producției, la fel ca în cazul articolului 2 alineatul (2ab) (nou). Derogarea de la menționarea 
termenului de valabilitate în cazul porțiilor individuale de înghețată se elimină.
Porțiile individuale pot să fie separate de pachetul sau lotul în care au fost vândute; prin 
urmare, este esențial ca fiecare porție detașabilă să aibă marcat termenul de valabilitate.
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Amendamentul 121

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Instrucțiunile de utilizare a unui produs 
alimentar sunt indicate astfel încât să 
permită o utilizare corespunzătoare a 
acestui produs. În măsura în care acest 
lucru este adecvat, ar trebui indicate 
condițiile de refrigerare și de păstrare, 
precum și data limită de consum după 
deschiderea ambalajului.

Or. de

Justificare

Condițiile de refrigerare și de păstrare pot influența termenul de valabilitate al unui produs 
alimentar și ar trebui, prin urmare, să fie indicate. 

Amendamentul 122

Propunere de regulament
Secțiunea 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Declarația nutrițională Etichetarea nutrițională

Or. de

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Declarația nutrițională cuprinde 
următoarele informații (denumită în 

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

continuare „etichetare nutrițională 
obligatorie”):

Or. de

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 124

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) valoarea energetică; (a) conținutul energetic;

Or. de

Justificare

Probabil că expresia "conținut energetic" este cea mai ușor de înțeles pentru consumatorul 
obișnuit.

Amendamentul 125

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Organizația Mondială a Sănătății a stabilit că proteinele, glucidele, lipidele, acizii grași 
saturați și sodiul (sarea) constituie, din punctul de vedere al sănătății publice, cei mai 
importanți nutrienți pentru totalitatea populației mondiale. Deoarece nu numai sarea 
(clorura de sodiu) reprezintă o sursă de sodiu, ci și aditivii (cum ar fi glutamatul de sodiu, 
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carbonatul de sodiu) pot să conțină cantități considerabile de sodiu, etichetarea nutrițională 
ar trebui să aibă forma propusă. 

Amendamentul 126

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului,
produsele vitivinicole, astfel cum sunt 
definite în Regulamentele (CE) nr. 
479/2008 și nr. 1601/1991, berea din 
fructe, bere și băuturi spirtoase, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului
din 15 ianuarie 2008 privind definirea,
denumirea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și ale altor băuturi 
alcoolice. Comisia întocmește un raport 
după [cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament] privind aplicarea 
prezentului alineat pentru produsele 
respective, care poate fi însoțit de măsuri 
specifice de stabilire a normelor referitoare 
la declarația nutrițională pentru aceste 
produse. Măsurile respective, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. de

Justificare

În general, băuturile alcoolice nu ar trebui să intre în sfera prezentului regulament, ci să facă 
obiectul unor dispoziții speciale. În acest scop ar trebui clarificate mai întâi anumite 
chestiuni de principiu, căci, de exemplu, în cazul băuturilor spirtoase, o mărime de referință 
de 100 ml pentru mențiunile referitoare la valoarea nutritivă ar fi extrem de nepotrivită, iar 
multe substanțe nutritive conținute în alimente nu se regăsesc în băuturile alcoolice. 
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Amendamentul 127

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Etichetarea nutrițională poate să includă 
informații suplimentare cu privire la unul
sau mai multe elemente, respectiv grupe de 
substanțe, dintre următoarele:

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

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

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

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

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

Or. de

Justificare

Se adaugă colesterolul. Proteinele au fost introduse la articolul 29 alineatul (1) litera (b). 
Lista substanțelor nutritive care pot fi menționate suplimentar de bunăvoie în etichetarea 
nutrițională ar trebui să fie în acord cu alte texte legislative comunitare (printre altele, 
Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 privind adaosul de vitamine și minerale). De aceea, 
alineatul (2) trebuie completat în mod adecvat. 
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Amendamentul 128

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 129

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate modifica listele 
menționate la alineatele (1) și (2). 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

Listele menționate conțin dispoziții esențiale.
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Amendamentul 130

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate stabili și introduce în 
anexa XII coeficienții de conversie 
menționați în partea A punctul 1 din anexa 
XI care să permită un calcul mai exact al 
conținutului de vitamine și minerale în 
produsele alimentare. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3).

(2) Comisia stabilește și introduce în anexa 
XII coeficienții de conversie menționați în 
partea A punctul 1 din anexa XI care să 
permită un calcul mai exact al conținutului 
de vitamine și minerale în produsele 
alimentare. Măsurile respective, destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. de

Justificare

Ar trebui să se garanteze calcularea conținutului de vitamine și minerale în conformitate cu 
coeficienți de conversie consistenți.

Amendamentul 131

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Valorile declarate sunt valori medii, 
care se bazează, după caz, pe următorii 
factori:

(4) Valorile declarate sunt valori medii la 
sfârșitul termenului de valabilitate cu 
luarea în considerare a unor marje de 
toleranță adecvate, care se bazează, după 
caz, pe următorii factori:

(a) analiza produsului alimentar efectuată 
de producător; sau

(a) analiza produsului alimentar efectuată 
de producător; sau

(b) un calcul făcut cu ajutorul valorilor 
medii cunoscute sau reale ale 
ingredientelor utilizate; sau

(b) un calcul făcut cu ajutorul valorilor 
medii cunoscute sau reale ale 
ingredientelor utilizate; sau

(c) un calcul obținut pe baza unor date (c) un calcul obținut pe baza unor date 
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general stabilite și acceptate. general stabilite și acceptate.

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

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

Or. de

Justificare

Din motive de certitudine juridică ar trebui precizat mai clar în textul legii că valorile medii 
trebuie să se raporteze la sfârșitul termenului de valabilitate. Vitaminele și mineralele 
naturale sau adăugate sunt supuse unor procese naturale de degradare sau oscilatorii. Astfel, 
vitamina C, de exemplu, se poate descompune în mod natural într-o măsură considerabilă în 
decursul perioadei de valabilitate a unui produs (în funcție de condițiile de păstrare, lumina 
soarelui etc.). În plus, cantitatea de nutrienți dintr-un produs este supusă unor variații 
naturale în funcție de recoltă sau sortiment. Din această cauză ar trebui stabilite cât mai 
curând reguli de aproximare și marje de toleranță comunitare pentru etichetarea referitoare 
la cantitatea de nutrienți.

Amendamentul 132

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți sau componentele acestora 
menționate la articolul 29 alineatele (1) și 
(2) sunt exprimate în unități de măsură 
prevăzute în partea A din anexa XIII.

Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți sau componentele acestora 
menționate la articolul 29 alineatele (1) și 
(2) sunt exprimate în unități de măsură 
prevăzute în anexa XIII.

Or. de

Justificare

Rezultă din contopirea părților A - C din anexa XIII, în conformitate cu amendamentul 203.
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Amendamentul 133

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

De asemenea, valoarea energetică și 
cantitatea de nutrienți pot fi exprimate pe 
porție. 
Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) 
trebuie exprimate și pe porție, în cazul în 
care produsul alimentar este preambalat 
ca porție individuală.
În cazul în care se oferă informații pe 
porție, trebuie menționat numărul 
porțiilor din ambalaj, iar mărimea porției 
trebuie să fie realistă și să fie prezentată, 
respectiv explicată, pe înțelesul 
consumatorului de rând. 
Comisia elaborează, împreună cu 
întreprinderile din sectorul alimentar și 
autoritățile competente ale statelor 
membre, orientări pentru specificarea 
unor mărimi realiste ale porțiilor. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. de

Justificare

Indicarea valorii energetice și a cantității de nutrienți pentru 100 g sau 100 ml oferă 
consumatorilor posibilitatea de a compara produsele în mod direct. De aceea, în principiu, 
prezentarea acestor date ar trebui să fie obligatorie și în cazul produselor ambalate 
porționat. Specificarea suplimentară a valorii energetice și a cantității de nutrienți  pe porție 
ar trebui desigur să fie posibilă, îndeosebi în cazul produselor ambalate porționat. Pentru a 
ajuta consumatorul să se orienteze, specificarea pe porție ar trebui să fie obligatorie în cazul 
porțiilor individuale preambalate. În cazul ambalajelor cu mai multe porții, ar fi utilă 
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precizarea numărului de porții din ambalaj pentru a evalua valoarea energetică pe porție.

 Definiția mărimii porției ajută consumatorul să se raporteze la realitate. Astfel, consumatorii 
pot, de exemplu, să își facă o idee mai precisă despre o porție care constă din 8 unități sau 
bucăți (biscuiți) sau o jumătate de ceașcă (de ex. nuci) decât dacă li s-ar indica gramajul. În 
plus, mărimea porției ar trebui să se orienteze în funcție de un consum mediu realist al 
consumatorilor pentru a nu îi induce în eroare. (De exemplu, o mărime a porției de 25 g s-a 
dovedit a fi o mărime de referință nerealistă).

Amendamentul 134

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) O eventuală indicare suplimentară 
voluntară a valorilor nutriționale este 
exprimată sub formă de tabel ca procent 
din aporturile alimentare de referință 
stabilite în partea B din anexa XI pentru 
100 g, 100 ml și, în conformitate cu 
articolul 31 alineatul (2), pe porție. 
Eventualele mențiuni privind vitaminele și 
mineralele sunt în orice caz exprimate, de 
asemenea, ca procent din aporturile 
alimentare de referință stabilite în partea A 
punctul 1 din anexa XI.

Or. de

Justificare

Prevederile privind eventuala indicare suplimentară voluntară sunt utile pentru a realiza în 
astfel de cazuri o anume standardizare și a evita posibila inducere în eroare a 
consumatorului. 

Amendamentul 135

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se fac mențiuni în 
conformitate cu articolul 31 alineatul (3), 
trebuie să se introducă următoarea 
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completare în imediata apropriere a 
tabelului respectiv: „Necesarul zilnic
mediu al unei femei de vârstă mijlocie. 
Necesarul dumneavoastră zilnic poate fi 
diferit de acesta.”

Or. de

Justificare

Aporturile alimentare de referință menționate în anexa XI descriu necesarul zilnic al unei 
femei de vârstă mijlocie, care depune eforturi fizice moderate. Acest lucru ar trebui menționat 
pentru a evita o alimentație greșită a altor grupe de populație.

Amendamentul 136

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Rezultă din contopirea părților A - C din anexa XIII, în conformitate cu amendamentul 203.

Amendamentul 137

Propunere de regulament
Articolul 32 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32
Exprimarea pe porție

(1) În afară de declarația nutrițională 
pentru 100 g sau 100 ml menționată la 

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

Or. de

Justificare

Devine superfluu după preluarea la articolul 31 alineatul (2).

Amendamentul 138

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În afară de formele de exprimare 
menționate la articolul 31 alineatele (2) și
(3), declarația nutrițională poate fi 
exprimată, suplimentar și în mod repetat, 
în alte moduri și dacă este cazul în alte 
locuri de pe ambalaj, de exemplu, prin 
reprezentări grafice sau simboluri, cu 
condiția să respecte următoarele cerințe:

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

(a) astfel de forme de prezentare nu 
trebuie să inducă consumatorul în eroare 
și nu trebuie să îi abată atenția de la 
declarația nutrițională obligatorie; și
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unui regim alimentar; și
(b) se bazează pe aporturile armonizate de 
referință sau, în absența acestora, pe 
sfaturile științifice general acceptate 
privind valoarea energetică și aporturile 
de nutrienți; și

(b) etichetarea suplimentară voluntară se 
bazează pe aporturile de referință stabilite 
în partea B din anexa XI; și

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

(c) trebuie să existe argumente științifice
care dovedesc înțelegerea de către 
consumatorul de rând a acestor forme de 
prezentare.

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

Or. de

Amendamentul 139

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Scopul este de a asigura coerența cu alte amendamente [a se vedea articolul 29 alineatul (1) 
litera (b)]; forma tabelară facilitează o privire de ansamblu asupra datelor.
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Amendamentul 140

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

Una dintre cele mai importante informații despre alimente este valoarea energetică. În 
consecință, aceasta ar trebui să figureze pe fața ambalajului și să fie repetată constant în 
același loc și într-o formă vizibilă pentru toate produsele, pentru ca consumatorii să o poată 
remarca la prima privire.

Amendamentul 141

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ambalajele cadourilor sunt scutite de la 
repetarea obligatorie a valorii energetice 
pe fața ambalajului în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (1a) (nou).

Or. de

Justificare

Aspectul vizual și estetic al ambalajelor de cadouri care conțin produse de tipul bomboanelor 
de ciocolată sau pralinelor destinate unor ocazii festive precum Ziua Mamei ar fi distrus dacă 
informațiile nutriționale obligatorii ar trebui să fie prezentate pe partea din față a 
ambalajului.
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Amendamentul 142

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Declarația nutrițională extinsă 
voluntară referitoare la nutrienții 
menționați la articolul 29 alineatul (2) 
figurează, după caz, în ordinea de 
prezentare prevăzută în anexa XIII.
Alineatul (1) se aplică mutatis mutandis.

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

Or. de

Justificare

Clarificare și concordanță cu alineatul (1). Rezultă din contopirea părților A - C din anexa 
XIII, în conformitate cu amendamentul 203.

Amendamentul 143

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Justificare

Simplificarea implementării regulamentului.

Amendamentul 144

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Reprezentările grafice sau simbolurile 
pentru prezentarea declarației 
nutriționale pot fi utilizate în cadrul unui 
sistem național menționat la articolul 44, 
cu condiția să fie respectate următoarele 
cerințe esențiale:
(a) astfel de forme de prezentare nu induc 
consumatorul în eroare; și
(b) există elemente care dovedesc 
cunoașterea de către consumatorul de 
rând a unor astfel de forme de 
prezentare.

eliminat

Or. de

Încorporare în amendamentul 105.

Amendamentul 145

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili norme 
referitoare la alte aspecte ale prezentării 
declarației nutriționale decât cele 
menționate la alineatul (5). Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament 
prin completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3).

(6) Comisia, cu consultarea EFSA și a 
părților interesate relevante, asigură 
respectarea condițiilor enunțate la 
alineatul (5) literele (a) și (b) în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3).

Or. de
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Justificare

Este vorba de dispoziții esențiale, a căror modificare nu poate fi lăsată exclusiv în sarcina 
Comisiei.

Amendamentul 146

Propunere de regulament
Capitolul V - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informații voluntare referitoare la 
produsele alimentare

Indicarea originii în etichetarea 
produselor alimentare

Or. de

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 147

Propunere de regulament
Articolul 35 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințe aplicabile Cerințe

Or. de

Justificare

Ar trebui eliminat ceea ce este superfluu.

Amendamentul 148

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când informațiile referitoare la 
produsele alimentare prevăzute prin 
prezentul regulament sunt oferite în mod 
voluntar, acestea trebuie să respecte 

eliminat
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cerințele relevante specifice menționate în 
prezentul regulament.

Or. de

Justificare

Rezultă din modificarea titlului capitolului V. 

Amendamentul 149

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
specifică, ca, de exemplu, Regulamentul 
(CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 
martie 2006 privind specialitățile 
tradiționale garantate din produse 
agricole și alimentare și Regulamentul 
(CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 
martie 2006 privind protecția indicațiilor 
geografice și a denumirilor de origine ale 
produselor agricole și alimentare se aplică
alineatul (4) atunci când țara de origine 
sau locul de proveniență al produsului 
alimentar este menționat în mod voluntar 
pentru a informa consumatorii că un 
produs alimentar își are originea sau 
provine din Comunitatea Europeană sau o 
anumită țară sau un anumit loc. În aceste 
situații etichetarea se face după modelul 
„Produs în UE (denumirea statului 
membru)“. În plus, se poate indica 
denumirea regiunii.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 150

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatele 3, 5 și 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(5) Comisia stabilește norme de punere în 
aplicare a alineatului (3). Respectivele 
măsuri, care au scopul de a modifica 
anumite elemente neesențiale din 
prezentul regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 49 alineatul (3).

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

Or. de

Justificare

Este important pentru consumatori să știe de unde provine produsul. În unele cazuri, poate să 
nu fie posibil să se stabilească o anumită țară de origine întrucât conținutul produsului poate 
proveni din mai multe țări în același timp și se poate modifica zilnic. Normele existente în 
prezent privind specificarea locului de origine pe etichetă prevăd indicarea provenienței în 
mod voluntar, cu excepția situației în care omiterea acestor informații ar induce în eroare în 
mod serios consumatorul cu privire la adevărata origine a produsului alimentar. Aceste 
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norme ar trebui menținute și nu ar trebui înlocuite cu o nouă formulare. 

Amendamentul 151

Propunere de regulament
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36
Forma de prezentare

eliminat

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

Or. de

Justificare

Orientările UE privind lizibilitatea vor rezolva această chestiune.

Amendamentul 152

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – literele a b și c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) protecția sănătății publice; eliminat
(b) protecția consumatorilor;
(c) combaterea fraudelor;

Or. de

Justificare

Literele (a) - (c) sunt garantate suficient prin prezentul regulament.
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Amendamentul 153

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Deoarece reiese faptul că alimentele din UE respectă dispoziții comunitare clare, mențiunile 
suplimentare din partea statelor membre propuse în acest alineat se dovedesc inutile.

Amendamentul 154

Propunere de regulament
Articolul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 40
Băuturi alcoolice

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

eliminat

Or. de
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Justificare

Prezentul regulament nu se aplică băuturilor alcoolice.

Amendamentul 155

Propunere de regulament
Articolul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41
Măsuri naționale pentru produsele 

alimentare care nu sunt preambalate

eliminat

(1) Pentru produsele alimentare 
prezentate ne-preambalate la vânzare 
către consumatorul final și către unitățile 
de restaurație colectivă sau pentru 
produsele alimentare ambalate în locul în 
care sunt vândute la cererea 
cumpărătorului sau preambalate în 
vederea vânzării lor imediate, statele 
membre pot adopta norme detaliate 
privind modalitatea în care trebuie să fie 
prezentate mențiunile prevăzute la 
articolele 9 și 10.
(2) Statele membre pot decide să nu 
solicite furnizarea unora dintre 
mențiunile prevăzute la alineatul (1), în 
afara celor specificate la articolul 9 
alineatul (1) litera (c), numai dacă 
unitățile de restaurație colectivă sau 
consumatorul primește totuși informații 
suficiente.
(3) Statele membre comunică Comisiei 
textul măsurilor prevăzute la alineatele 
(1) și (2), fără întârziere.

Or. de

Justificare

Obligațiile impuse la nivelul statelor membre ar duce prezentul regulament la absurd, cu 
efecte negative pentru piața internă.
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Amendamentul 156

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când se face trimitere la 
prezentul articol, statele membre care 
consideră necesară adoptarea noii 
legislații privind informațiile referitoare 
la produsele alimentare trebuie să notifice 
în prealabil Comisia și celelalte state 
membre de măsurile avute în vedere și să 
specifice motivele care stau la baza lor.

eliminat

Or. de

Justificare

A se vedea articolul 41 alineatul (3).

Amendamentul 157

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru în cauză poate lua 
măsurile avute în vedere numai la trei 
luni de la notificarea menționată la 
alineatul (1), cu condiția de a nu fi primit 
un aviz negativ din partea Comisiei.

eliminat

Or. de

Justificare

A se vedea alineatul (1).
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Amendamentul 158

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Directiva 98/34/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 iunie 1998 
de stabilire a unei proceduri pentru 
furnizarea de informații în domeniul 
standardelor și reglementărilor tehnice nu 
se aplică măsurilor cuprinse în procedura 
de notificare la care s-a făcut referire la 
alineatele (2) și (4).

Or. de

Justificare

Adaptare la modificările aduse alineatelor (1) și (3).

Amendamentul 159

Propunere de regulament
Articolul 43 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 43
Norme detaliate

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

eliminat

Or. de

Justificare
Superfluu.
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Amendamentul 160

Propunere de regulament
CAPITOLUL VII
DEZVOLTAREA SISTEMELOR NAȚIONALE

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul VII eliminat
Articolul 44

Sistemele naționale
(1) Statele membre pot adopta, recomanda 
sau, altfel, viza sistemele naționale 
reprezentate de norme neobligatorii 
precum recomandări, orientări, standarde 
sau orice alte norme neobligatorii, 
(denumite în continuare „sisteme 
naționale”) care au drept scop să asigure 
aplicarea următoarelor dispoziții în 
conformitate cu cerințele esențiale 
prevăzute de:
(a) articolul 33 alineatul (2) privind forme 
suplimentare de exprimare a declarației 
nutriționale;
(b) articolul 34 alineatul (5) privind 
prezentarea declarației nutriționale.
(2) Prin intermediul sistemelor naționale, 
Comisia poate stabili punerea în aplicare 
a altor dispoziții prevăzute de legislația 
privind informațiile referitoare la 
produsele alimentare, pe lângă cele 
menționate la alineatul (1), și a cerințelor 
esențiale aferente. Respectivele măsuri, 
care au scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezentul 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 49 alineatul (3).
(3) Statele membre pot să dezvolte sisteme 
naționale din proprie inițiativă sau la 
cererea părților interesate în conformitate 
cu principiile și cerințele generale 
prevăzute în capitolele II și III din 
prezentul regulament și:
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(a) în urma cercetărilor amănunțite 
referitoare la protecția consumatorilor; 
precum și
(b) în urma unei consultări ample a unei 
serii vaste de părți interesate, prin 
valorificarea celor mai bune practici.
(4) Sistemele naționale includ 
mecanismele corespunzătoare pentru a 
permite consumatorilor să identifice 
produsele alimentare care sunt etichetate 
în conformitate cu sistemele naționale, 
pentru a monitoriza nivelul de 
conformitate cu sistemul și pentru a 
evalua impactul acestuia.
(5) Statele membre furnizează Comisiei 
detalii privind sistemele naționale 
menționate la alineatul (1), inclusiv un 
element de identificare pentru produsele 
alimentare care sunt etichetate în 
conformitate cu sistemul național 
respectiv. Comisia face cunoscute 
respectivele detalii publicului, în special 
printr-o pagină web creată în acest scop.
(6) Comisia încurajează și organizează 
schimburi de informații între statele 
membre și cu aceasta în ceea ce privește 
adoptarea și implementarea sistemelor 
naționale. Comisia încurajează 
participarea părților interesate în cadrul 
respectivelor schimburi, în special prin
intermediul grupului consultativ pentru 
lanțul alimentar, sănătatea animală și 
sănătatea plantelor înființat prin Decizia 
nr. 2004/613/CE a Comisiei din 6 august 
2004 privind crearea grupului consultativ 
pentru lanțul alimentar, sănătatea 
animală și sănătatea plantelor.
(7) În urma consultării cu statele membre, 
Comisia poate adopta îndrumări privind 
aplicarea prezentului articol.

Articolul 45
Prezumția de conformitate

(1) Toate informațiile referitoare la 
produsele alimentare furnizate în 
conformitate cu un sistem național sunt 
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considerate ca respectând cerințele 
esențiale prevăzute la articolul 44 
alineatele (1) și (2). 
(2) Aplicarea sistemelor naționale nu 
creează obstacole în ceea ce privește 
libera circulație a produselor.

Articolul 46
Măsuri comunitare

(1) În cazul în care Comisia consideră că 
un sistem național nu este în conformitate 
cu dispozițiile prezentului regulament, 
aceasta poate adopta o decizie, după 
informarea Comitetului menționat la 
articolul 49 alineatul (1), prin care 
solicită unui stat membru să abroge sau 
să modifice respectivul sistem național.
(2) Comisia poate adopta măsuri de 
punere în aplicare referitoare la 
dispozițiile prevăzute la articolul 44 
alineatele (1) și (2). Respectivele măsuri, 
care au scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezentul 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 49 alineatul (3).

Articolul 47
Norme de aplicare

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

Or. de

Justificare

Reglementările naționale speciale ar fi numai în aparență neobligatorii; de facto, ar exista o 
constrângere pentru respectarea acestor reglementări speciale, ceea ce iarăși nu este 
conform cu piața internă.
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Amendamentul 161

Propunere de regulament
Articolul 48 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 48
Adaptări tehnice

Sub rezerva dispozițiilor privind 
modificările anexelor II și III prevăzute la 
articolul 10 alineatul (2) și articolul 22 
alineatul (2), anexele pot fi modificate de 
către Comisie. Respectivele măsuri, care 
au scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

Prezentul articol este superfluu, deoarece tematica sa a fost tratată deja în diverse alte 
articole.

Amendamentul 162

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006
Articolul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Articolul 4 din Regulamentul (CE) 
nr. 1924/2006 se elimină.

Or. de

Justificare

„Profilul nutrițional“ este o noțiune politică, însă fără acoperire științifică. În acest caz, nu 
este vorba de o informare, ci mai degrabă de o îndoctrinare. Întrucât prezentul regulament 
privind informarea în legătură cu alimentele își propune să ofere consumatorului mediu 
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informații inteligibile, lizibile și, implicit, reale, articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 
1924/2006 este superfluu și ar trebui eliminat.

Amendamentul 163

Propunere de regulament
Articolul 50 
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006
Articolul 7 alineatele 1 și 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligația și modalitățile de furnizare a 
informațiilor în conformitate cu [Capitolul 
IV, Secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 
… al Parlamentului European și al 
Consiliului]* unde este făcută o mențiune 
nutrițională și/sau de sănătate se aplică 
mutatis mutandis, cu excepția publicității 
generice.

Obligația și modalitățile de furnizare a 
informațiilor în conformitate cu [Capitolul 
IV, Secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 
… al Parlamentului European și al 
Consiliului]* unde este făcută o mențiune 
de sănătate se aplică mutatis mutandis, cu 
excepția publicității generice.

În plus, după caz, cantitatea (cantitățile) de 
substanță(e) care face (fac) obiectul unei 
mențiuni nutriționale sau de sănătate care 
nu apar în etichetarea nutrițională sunt
menționate, de asemenea, în același câmp 
vizual cu declarația nutrițională și sunt 
formulate în conformitate cu articolele 30-
32 din [Regulamentul (CE) nr. …].

În plus, după caz, cantitatea (cantitățile) de 
substanță(e) care face (fac) obiectul unei 
mențiuni de sănătate care nu apar în 
etichetarea nutrițională sunt menționate, de 
asemenea, în același câmp vizual cu 
declarația nutrițională și sunt formulate în 
conformitate cu articolele 30-32 din 
[Regulamentul (CE) nr. …].

Or. de

Justificare
Adaptare.

Amendamentul 164

Propunere de regulament
Articolul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 14 alineatul (1) se aplică de la 
[prima zi a lunii, trei ani de la intrarea în 

Articolul 14 alineatul (1) se aplică de la 
[prima zi a lunii, trei ani de la intrarea în 
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vigoare]. vigoare].
Articolele 29-34 se aplică începând cu 
[prima zi a lunii, 3 ani de la intrarea în 
vigoare], cu excepția produselor alimentare 
etichetate de întreprinderi care au, la data 
intrării în vigoare, mai puțin de 10 angajați 
și a căror cifră de afaceri anuală și/sau al 
căror total al bilanțului anual nu depășește 
2 milioane EUR, pentru care respectivele 
articole se aplică începând cu [prima zi a 
lunii, 5 ani de la intrarea în vigoare].

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

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

Or. de

Justificare

Regulile speciale privind IMM-urile și numărul de angajați ai acestora trebuie să fie 
formulate într-un sens mai larg pentru a fi eficace. Trebuie să se permită ca produsele 
alimentare introduse pe piață înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament să 
poată fi comercializate până la epuizarea completă a stocurilor.

Amendamentul 165

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) valoarea energetică; sau (a) valoarea energetică; 

Or. de

Justificare

Clarificare.
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Amendamentul 166

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) unul sau mai multe din următoarele 
elemente nutritive sau componentele 
acestora:

- grăsimi, - grăsimi,
- carbohidrați, - proteine,

- fibre, - glucide,
- proteine, - fibre,

- sare, - sodiu din sare,
- vitaminele și mineralele menționate în 
anexa XI, Partea A; punctul (1) și prezente 
în cantități semnificative după cum se 
prevede în anexa XI, Partea A; punctul (2).

- vitaminele și mineralele menționate în 
anexa XI, Partea A; punctul (1) și prezente 
în cantități semnificative după cum se 
prevede în anexa XI, Partea A; punctul (2).

Or. de

Justificare

Sublinierea importanței proteinelor prin modificarea ordinii enumerării și a importanței 
nutritive a sodiului.

Amendamentul 167

Propunere de regulament
Anexa I - punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Studiile au demonstrat că acizii grași trans (AGT) naturali se deosebesc de AGT obținuți 
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industrial neavând, nici chiar în cazul unui consum intens, efecte negative pentru sănătate. 

Amendamentul 168

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „zaharuri” înseamnă toate 
monozaharidele și dizaharidele prezente 
într-un produs alimentar, cu excepția 
poliolilor;

8. „zaharuri” înseamnă toate 
monozaharidele și dizaharidele prezente 
într-un produs alimentar, cu excepția 
poliolilor, a izomaltulozei și a D-tagatozei;

Or. de

Justificare

Izomaltuloza și D-tagatoza sunt produse alimentare noi care intră în definiția glucidelor. 
Izomaltuloza și D-tagatoza ar trebui să nu fie considerate „zaharuri”, dat fiind că diferă în 
mod semnificativ de zahărul tradițional datorită proprietăților lor fiziologice. De exemplu 
acestea nu atacă dinții, aproape că nu afectează glicemia și au un conținut caloric redus.

Amendamentul 169

Propunere de regulament
Anexa I - punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „proteine” înseamnă conținutul de 
proteine calculat cu formula: proteine = 
azot total Kjeldahl x 6,25;

10. „proteine” înseamnă conținutul de 
proteine calculat cu formula: proteine = 
azot total Kjeldahl x 6,25 sau x 6,38 
pentru lactoproteine;

Or. de

Justificare

Potrivit standardului CODEX, coeficientul de conversie pentru produsele lactate, obținute din 
proteine animale, este de 6,38. Chiar și la nivel național, în statele membre ale UE se 
folosește în prezent un coeficient de conversie de 6,38.
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Amendamentul 170

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„foiță de aur comestibilă” înseamnă un 
element decorativ comestibil al produselor 
alimentare și al băuturilor, din foiță de 
aur de aproximativ 0,000125mm sub 
formă de fulgi sau praf;

Or. de

Justificare

Foița de aur este utilizată în mod tradițional în cazul specialităților regionale ca element 
decorativ al unor produse alimentare cum ar fi pralinele sau băuturile (de exemplu Danziger 
Goldwasser) și ar trebui, prin urmare, să fie definită în contextul etichetării produselor 
alimentare.

Amendamentul 171

Propunere de regulament
Anexa I - punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

13. „fața ambalajului” înseamnă latura 
sau suprafața ambalajului produsului 
alimentar care este cel mai probabil să fie
afișată sau făcută vizibilă în condiții 
normale sau uzuale de vânzare sau 
utilizare.

Or. de

Justificare

Termenul „fața ambalajului“ este mai adecvat în acest context, deoarece se are în vedere 
partea din față sau, când acest lucru nu este posibil, partea de sus a ambalajului.
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Amendamentul 172

Propunere de regulament
Anexa II – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

INGREDINTE CARE CAUZEAZĂ
ALERGII SAU INTOLERANȚE

INGREDIENTE CARE POT CAUZA
ALERGII SAU INTOLERANȚE

Or. de

Justificare

În principiu, ingredientele nu provoacă alergii sau intoleranțe.

Amendamentul 173

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cereale utilizate pentru fabricarea 
distilatelor sau a alcoolului etilic de 
origine agricolă pentru băuturile 
spirtoase și alte băuturi care conțin o 
concentrație alcoolică mai mare de 1,2% 
în volum.

(d) cereale utilizate pentru fabricarea 
distilatelor alcoolice.

Or. de

Justificare

În urma procesului de distilare alcoolică nu rezultă nicio substanță alergenă. Întrucât 
produsele de distilare alcoolică nu sunt utilizate numai pentru producerea băuturilor 
alcoolice, ci și pentru producerea alimentelor, trebuie evitată etichetarea privind absența 
alergenilor în cadrul acestor produse, deoarece poate induce în eroare.

Amendamentul 174

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) zer utilizat pentru fabricarea distilaților (a) zer utilizat pentru fabricarea distilatelor 
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sau a alcoolului etilic de origine agricolă 
pentru băuturile spirtoase și alte băuturi 
care conțin o concentrație alcoolică mai
mare de 1,2% în volum;

alcoolice;

Or. de

Justificare

A se vedea punctul 1 litera (d).

Amendamentul 175

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 8 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) fructe cu coajă utilizate pentru 
fabricarea distilaților sau a alcoolului 
etilic de origine agricolă pentru băuturile 
spirtoase și alte băuturi care conțin o 
concentrație alcoolică mai mare de 1,2% 
în volum.

(a) fructe cu coaja lemnoasă utilizate 
pentru fabricarea distilatelor alcoolice.

Or. de

Justificare

A se vedea punctul 1 litera (d). 

Amendamentul 176

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații 
de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru, 
exprimate în SO2.

12. Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații 
de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru, 
exprimate în SO2, în produsul destinat 
consumului.

Or. de
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Justificare

Amendamentul precizează faptul că limitele stabilite nu se aplică decât produselor alimentare 
disponibile pentru consum, întrucât dispoziția se referă la alergii sau intoleranțe cauzate de 
consumul de produse alimentare și nu se aplică, prin urmare, produselor sub formă de 
concentrate, care necesită preparare înainte de a fi consumate.

Amendamentul 177

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a Produse din carne obținute prin sacrificare 
specială

Carne, respectiv 
produse din carne 
obținute de la animale 
care nu au fost 
asomate înainte de 
sacrificare, ci au fost 
sacrificate ritualic.

„carne obținută prin 
sacrificare fără 
asomare”

Or. de

Justificare
Legislația UE permite sacrificarea animalelor fără asomare prealabilă, în vederea asigurării 
anumitor comunități religioase cu produse alimentare. O parte din această carne nu este 
vândută musulmanilor sau evreilor, ci este comercializată pe piața generală și poate fi 
cumpărată, în necunoștință de cauză, de către consumatori care nu doresc să cumpere carne 
ce provine de la animale care nu au fost asomate. În același timp, membrii anumitor 
comunități religioase caută carne obținută prin sacrificare religioasă. Prin urmare, 
consumatorii ar trebui informați cu privire la faptul că anumite produse din carne provin de 
la animale care nu au fost asomate. Acest fapt le va permite să aleagă carnea în cunoștință de 
cauză, în conformitate cu principiile lor etice.

Amendamentul 178

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1. Produse mențiunea „conține eliminat
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alimentare care 
conțin un 
îndulcitor sau 
îndulcitori 
autorizați prin 
Directiva 
89/107/CEE

îndulcitor(i)” 
însoțește numele 
produsului 
alimentar.

Or. de

Justificare

Considerăm că nu este necesară etichetarea dublă a îndulcitorilor. Îndulcitorii sunt etichetați 
în mod clar în lista ingredientelor și, după caz, se aplică o etichetă de avertizare cu privire la 
prezența fenilalaninei. Dispoziția a fost adoptată într-o perioadă în care utilizarea de 
îndulcitori cu conținut scăzut de calorii era mai puțin răspândită în Uniunea Europeană, iar 
această propunere oferă o excelentă ocazie în vederea simplificării.

Amendamentul 179

Propunere de regulament
Anexa IV – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

PRODUSE ALIMENTARE CARE SUNT 
SCUTITE DE LA CERINȚA DE A 

FURNIZA DECLARAȚII
NUTRIȚIONALE OBLIGATORII

PRODUSE ALIMENTARE CARE SUNT 
SCUTITE DE LA CERINȚA

ETICHETĂRII NUTRIȚIONALE 
OBLIGATORII

Or. de

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 180

Propunere de regulament
Anexa IV - liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- produse neprelucrate care conțin un 
singur ingredient sau o singură categorie de 
ingrediente;

- fructe și legume proaspete, precum și
produse neprelucrate care conțin un singur 
ingredient sau o singură categorie de 
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ingrediente;

Or. de

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 181

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- zahăr și noi tipuri de zahăr;

Or. de

Amendamentul 182

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 5b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- tipuri de făină;

Or. de

Amendamentul 183

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 12a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- produse alimentare cu efect 
colorant;

Or. de
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Amendamentul 184

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 12a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- foiță de aur comestibilă;

Or. de

Amendamentul 185

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- produse din gama gumelor de 
mestecat.

Or. de

Justificare

Produsele din gama gumelor de mestecat nu conțin cantități semnificative din elementele 
nutritive pertinente pentru prezentul regulament și nu sunt destinate ingerării. În plus, 
contribuția lor la consumul zilnic de calorii este nesemnificativ.

Amendamentul 186

Propunere de regulament
Anexa IV - liniuța 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

- produse alimentare ambalate sau în 
recipiente a căror suprafațã maximã este 
mai micã de 100 cm²;

Or. de



PR\795512RO.doc 113/130 PE430.616v01-00

RO

Amendamentul 187

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- alimente care nu sunt preambalate, 
inclusiv cele oferite în cadrul unităților de 
restaurație colectivă, destinate 
consumului direct.

Or. de

Justificare

A se vedea articolul 17 alineatul (3a) (nou) și articolul 22 alineatul (1b) litera (a) (nouă).

Amendamentul 188

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- dulciuri de sezon și produse din zahăr și 
ciocolată sub formă de figurine.

Or. de

Justificare

Iepurașii de Paști și Moș Crăciunii de ciocolată, fiind produse tradiționale de sezon, ar trebui 
exceptate de la obligația declarației nutriționale.

Amendamentul 189

Propunere de regulament
Anexa V – partea B – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Denumirea produsului alimentar 
cuprinde sau este însoțită de o mențiune a 
stării fizice în care se găsește produsul 
alimentar sau a tratamentului specific care 
i-a fost aplicat (de exemplu praf, liofilizat, 

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

congelat, congelat rapid, dezghețat,
concentrat, afumat), în toate cazurile în 
care omiterea acestei indicații ar putea 
induce cumpărătorul în eroare.

Or. de

Amendamentul 190

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazul în care un produs conține 
nanomateriale, acest lucru trebuie 
menționat clar la ingrediente, folosind 
prefixul „nano”.

Or. de

Justificare

Folosirea prefixului sporește transparența și asigură libertatea de alegere a consumatorului.

Amendamentul 191

Propunere de regulament
Anexa V - partea Ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea C – Cerințe specifice privind 
denumirea de „membrane pentru cârnați“
În lista ingredientelor, membranele 
pentru cârnați sunt menționate în felul 
următor:
- „membrană naturală”, atunci când 
aceasta provine de la tractul intestinal al 
animalelor biongulate, fiind utilizată la 
producerea de cârnați 
- „membrană artificială” în alte cazuri.
În cazul în care o membrană artificială 
nu este comestibilă, acest lucru trebuie 
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specificat ca atare. 

Or. de

Amendamentul 192

Propunere de regulament
Anexa VI – partea B – tabel – rândul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„Produse 
alimentare cu 
efect colorant”

Or. de

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 legislația 
comunitară nu prevede obligația de a furniza informații în cazul produselor alimentare cu 
efect colorant, este necesară înlocuirea denumirii specifice prin menționarea unei categorii.
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Amendamentul 193

Propunere de regulament
Anexa VI – partea B – tabel – rândul 17 – coloana 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cărnii de vită, această 
definiție cuprinde și carnea care este 
desprinsă mecanic de pe oase și care nu 
intră sub incidența definiției „cărnii 
separate mecanic“ din anexa I punctul 
1.14 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Or. de

Justificare

Această clarificare este necesară din motive care țin de piața internă, deoarece statele 
membre clasifică acest tip de carne în mod diferit. De exemplu, în Irlanda, Anglia, Belgia, 
Franța, Olanda, Danemarca, Finlanda, Suedia și unele dintre noile state membre, acest tip de 
carne intră în categoria „carne“ fără alte restricții, în timp ce alte state membre, printre care 
Germania, îl încadrează în categoria „carne separată mecanic“. Astfel, se poate ajunge la 
multe situații de concurență neloială.

Amendamentul 194

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

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

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

(c) pentru care există derogări în alte 
dispoziții juridice.

Or. de
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Justificare

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

Litera (c): se face referire la articolul 2 alineatul (2) din Directiva 2001/111/CE privind 
zaharurile (derogarea acordată produselor care cântăresc sub 20g). Astfel, la litera (c) ar 
trebui să se precizeze că astfel de dispoziții speciale rămân în vigoare.

Amendamentul 195

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Un aliment solid într-un mediu lichid își va schimba greutatea netă pe durata producției și a 
comercializării din cauza interacțiunilor normale dintre produsul alimentar solid și mediul 
lichid. Amploarea modificărilor pe care le suferă greutatea netă depinde de mai multe 
împrejurări, precum timpul, temperatura și condițiile de transport și depozitare. Prin urmare, 
greutatea netă ar trebui să fie indicată în momentul fabricației, atunci când producătorului îi 
revine deplina responsabilitate pentru produsul respectiv, iar acesta este capabil să asigure o 
informare corectă cu privire la greutatea netă.

Amendamentul 196

Propunere de regulament
Anexa IX

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IX anexă eliminată

Or. de
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Justificare

A fost inclusă în textul legislativ la articolul 25.

Amendamentul 197

Propunere de regulament
Anhang X

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa X. anexă eliminată

Or. de

Justificare

Băuturile alcoolice nu fac obiectul prezentului regulament.

Amendamentul 198

Propunere de regulament
Anexa XI – partea A – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

CONSUMUL DE REFERINȚĂ DE 
VITAMINE ȘI MINERALE (ADULȚI)

CONSUMUL ZILNIC DE REFERINȚĂ 
DE VITAMINE ȘI MINERALE 
(ADULȚI)

Or. de

Justificare

Comentariu.

Amendamentul 199
Propunere de regulament
Anexa XI – partea B

Textul propus de Comisie Amendamentul

PARTEA B – CONSUMUL DE 
REFERINȚĂ DE ENERGIE ȘI NUTRIENȚI 
SELECTAȚI ALȚII DECÂT VITAMINE ȘI 

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

Consumul de 
Referință

Energie sau 
nutrient

Consumul de 
Referință

Energie 8400 kJ (2000 kcal) Energie 2000 kcal

Proteine 45 g
Grăsime totală 70 g Grăsime totală 70 g

Acizi grași 
saturați

20 g Acizi grași 
saturați

20 g

Glucide 230 g Glucide 230 g
Zaharuri 90 g Zaharuri 90 g

Sare 6 g Sodiu 2,4 g

Or. de

Justificare

Proteinele, ca substanțe nutritive de importanță vitală ce contribuie în egală măsură la 
aportul energetic, ar trebui, de asemenea, menționate. O menționare specială a zaharurilor 
nu este relevantă, deoarece glucidele sunt menționate în integralitate. Conținutul energetic ar 
trebui menționat exclusiv în kcal, deoarece aceasta este menționarea pe care consumatorul o 
înțelege și, respectiv, o utilizează.

Amendamentul 200
Propunere de regulament
Anexa XII – tabel

Textul propus de Comisie Amendamentul

— glucide 
(cu excepția 
poliolilor)

4 kcal/g —17 kJ/g glucide (cu 
excepția 
poliolilor)

4 kcal/g
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— polioli 2,4 kcal/g —10 kJ/g polioli 2,4 kcal/g 

— proteine 4 kcal/g —17 kJ/g proteine 4 kcal/g 

— lipide 9 kcal/g —37 kJ/g lipide 9 kcal/g 

— salatrim 6 kcal/g —25 kJ/g salatrim 6 kcal/g 

— alcool 
etilic (etanol)

7 kcal/g —29 kJ/g alcool etilic 
(etanol)

7 kcal/g 

— acizi 
organici

3 kcal/g —13 kJ/g acizi organici 3 kcal/g 

Or. de

Amendamentul 201

Propunere de regulament
Anexa XIII Textul propus de Comisie

EXPRIMAREA ȘI PREZENTAREA DECLARAȚIEI NUTRIȚIONALE

PARTEA A - EXPRIMAREA DECLARAŢIEI NUTRIŢIONALE

Unitățile care vor fi folosite în declarația nutrițională sunt următoarele:

— energie kJ și kcal

— lipide 

— glucide

— fibre

— proteine

— sare

grame (g)

— vitamine și minerale unitățile menționate 
în anexa XI partea 
A punctul 1

— alte substanțe unitățile potrivite 
pentru substanțele 
individuale în cauză
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PARTEA B – ORDINEA PREZENTĂRII DECLRAȚIEI PRIVIND COMPONENTELE
GLIUCIDELOR ȘI GRĂSIMILOR

1. În cazul în care poliolii și/sau amidonul sunt declarate, această declarație trebuie 
prezentată în următoarea ordine:

glucide G

din care:

— zaharuri g

— polioli g

— amidon g

2. În cazul în care cantitatea și/sau tipul de acizi grași este declarată, această 
declarație trebuie prezentată în următoarea ordine:

lipide g

din care:

— acizi grași saturați g

— acizi grași trans g

— acizi grași 
mononesaturați

g

— acizi grași 
polinesaturați

g
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PARTEA C – ORDINEA PREZENTĂRII VALORII VNERGETICE ŞI NUTRIENŢILOR CARE APAR ÎNTR-O 
DECLARAŢIE NUTRIŢONALĂ

Ordinea prezentării informațiilor referitoare la valoarea energetică și nutrienți, după caz, 
este următoarea:

Valoare energetică kJ și kcal

lipide g

din care

— acizi grași saturați g

— acizi grași trans g

— acizi grași 
mononesaturați

g

— acizi grași 
polinesaturați

g

glucide g

din care

— zaharuri g

— polioli g

— amidon g

fibre g

proteine g

sare g

vitamine și minerale unitățile menționate 
în anexa XI partea A 
punctul 1

Amendamentul

Valoare energetică kcal

proteine g

lipide g
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din care

- acizi grași saturați g

- acizi grași trans g

- acizi grași polinesaturați g

glucide g

din care

- zaharuri g

- polioli g

- amidon g

fibre g

sodiu g

vitamine și minerale unitățile 
menționate în 
anexa XI 
partea A 
punctul 1

alte substanțe unitățile 
potrivite 
pentru 
substanțele 
individuale în 
cauză

Or. de

Justificare

Sinteza părților A - C în anexa XIII.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Context

Consumatorii au dreptul să cunoască conținutul alimentelor. Prin urmare, informațiile privind 
compoziția și valoarea nutrițională a acestora sunt esențiale din moment ce reprezintă baza în 
temeiul căreia consumatorii pot alege în mod rațional ceea ce cumpără. Deși legislația
comunitară cuprinde o serie întreagă de regulamente și directive privind ingredientele din 
alimente și modalitățile de etichetare a acestora, nu dispunem până în prezent de un sistem de 
etichetare obligatoriu. Pe lângă faptul că numărul dispozițiilor generale și speciale din 
legislația comunitară privind informațiile despre alimente a crescut conducând la incertitudine 
juridică, normele naționale suplimentare creează denaturări ale concurenței și bariere în calea 
comerțului în cadrul pieței interne a Uniunii Europene. Aceste probleme pot fi rezolvate doar 
printr-un sistem european comun de etichetare a alimentelor. 

2. Stadiul procedurii

La sfârșitul lui ianuarie 2008 Comisia a înaintat Parlamentului și Consiliului o propunere 
pentru revizuirea dispozițiilor UE privind etichetarea produselor alimentare. La sfârșitul lui 
august 2008 Parlamentul European a desemnat raportoarea. Raportul acesteia la propunerea 
Comisiei a fost prezentat și discutat la începutul lui decembrie 2008 în cadrul comisiei 
competente a Parlamentului European, și anume Comisia pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară (ENVI). După expirarea termenului de depunere a amendamentelor, 
comisia competentă a analizat din nou raportul la mijlocul lui februarie 2009, și anume în 
special faptul că de această dată erau depuse 1 332 de propuneri de amendament. Datorită 
acestui număr mare de amendamente și având în vedere apropierea alegerilor europene, 
comisia competentă a hotărât, la 16 martie 2009, amânarea dosarului pentru noua perioadă 
legislativă, în conformitate cu articolul 185 alineatul (5) din Regulamentul de procedură al 
Parlamentului European. Prin urmare, raportoarea a primit sarcina de a prezenta un nou 
proiect de raport care să țină cont de cât mai multe dintre amendamente. Acest nou raport vă 
este prezentat. Va fi stabilit un nou termen pentru depunerea amendamentelor la acest proiect 
de raport.

3. Textul Comisiei

Propunerea Comisiei de reformare a dispozițiilor UE privind etichetarea produselor 
alimentare urmărește realizarea obiectivului unei mai bune legiferări, deci simplificarea 
cadrului legislativ actual în materie de etichetare a produselor alimentare, prin unificarea și 
înlocuirea a șapte directive și a unui regulament. În plus, propunerea vizează reducerea 
birocrației, asigurarea unui grad ridicat de certitudine juridică pentru actorii din lanțul 
alimentar, îmbunătățirea competitivității în industria alimentară europeană, garantarea 
siguranței alimentare, precum și a unei informări ample a consumatorilor cu privire la 
alimente și promovarea unei alimentații sănătoase ca parte a strategiei Uniunii Europene de 
luptă împotriva obezității. Proiectul de regulament cuprinde următoarele propuneri esențiale:
Mențiuni obligatorii
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Proiectul Comisiei prevede o serie de noi mențiuni obligatorii pentru etichetarea produselor 
alimentare (articolul 9). Printre acestea se numără extinderea etichetării substanțelor alergene 
la produse care nu sunt preambalate (articolul 22), precum și o declarație nutrițională 
detaliată. Comisia propune ca toate mențiunile obligatorii să fie înscrise cu caractere de cel 
puțin 3 mm. Sunt prevăzute excepții de la etichetarea obligatorie în cazul băuturilor alcoolice, 
și anume pentru vin, bere și băuturi spirtoase.

Indicarea și prezentarea valorilor nutriționale
Comisia propune o declarație nutrițională detaliată care trebuie să figureze în „câmpul vizual 
principal” al ambalajului (articolele 29-34). Mențiunile privind valoarea energetică a 
alimentelor și cantitatea de lipide din nutrienți, acizi grași saturați, glucide, zahăr și sare 
(articolul 29 alineatul (1)) trebuie specificate în ordine corespunzătoare pe partea din față a 
ambalajului și exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau per porție. Alte informații (articolul 29 
articolul (2)) pot fi menționate în alte părți ale ambalajului, dar trebuie în orice caz prezentate 
sub formă tabelară într-o „căsuță nutrițională” (articolul 34 alineatul (2)). Toate mențiunile 
trebuie să fie raportate la 100 g/100 ml sau - în cazul produselor ambalate porționat - per 
porție, și trebuie exprimate ca procent din cantitatea zilnică recomandată a respectivului 
nutrient (articolul 31).

Sistemele naționale de etichetare
Proiectul Comisiei le acordă statelor membre suficientă libertate pentru adoptarea de norme 
naționale de etichetare. În conformitate cu capitolele VI și VII, în cazuri excepționale statele 
membre trebuie să aibă posibilitatea de a adopta dispoziții legale pentru anumite categorii de 
alimente și să poată dezvolta sisteme naționale de etichetare pe lângă forma de prezentare 
obligatorie (articolul 44 alineatul (3) și articolul 34 alineatul (5)). În plus, statelor membre 
trebuie să li se lase posibilitatea de a adopta norme naționale în ceea ce privește modalitatea 
de prezentare în cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate, cum ar fi produsele de 
panificație și preparatele din carne, precum și în cazul alimentelor preparate în unități de 
restaurație colective ca restaurantele sau bucătăriile mari, după cum trebuie să aibă libertatea 
de a alege dacă în aceste cazuri specifice consideră că anumite informații obligatorii - cu 
excepția etichetării substanțelor alergene - nu sunt necesare (articolul 41). 

4. Observațiile raportoarei

Raportoarea salută propunerea de regulament a Comisiei. Introducerea unui sistem de 
etichetare uniform la nivelul întregii Uniuni este necesară. Pe de o parte, o astfel de 
reglementare asigură transparența în interesul consumatorilor, pe de altă parte, conferă o mai 
mare claritate acquis -ului comunitar în ceea ce privește legiferarea în domeniul produselor 
alimentare și asigură astfel o mai mare certitudine juridică în interesul întreprinderilor de 
produse alimentare, datorită faptului că o întreagă serie de dispoziții existente vor fi unificate 
în noul regulament. Un astfel de regulament nou și cuprinzător privind etichetarea produselor 
alimentare poate ajuta și consumatorul să cumpere rațional și astfel să își adapteze regimul 
alimentar în funcție de nevoile și dorințele personale. 
Armonizarea sistemului de etichetare este deosebit de relevantă și pentru buna funcționare a 
pieței interne comune, deoarece în prezent reglementările naționale suplimentare și diversele 
interpretări pe care statele membre le dau legislației europene deja existente în materie de 
etichetare creează bariere în calea comerțului și probleme legate de concurență. Remedierea 
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acestor probleme ar putea contribui la scăderea prețurilor pentru producătorii și comercianții 
de produse alimentare și, implicit, și pentru consumatori.

Totuși, după părerea raportoarei, sistemul european de etichetare a produselor alimentare 
prevăzut în propunerea de regulament nu este adecvat nici pentru reducerea birocrației și 
asigurarea unei simplificări legislative, și nici pentru o mai bună informare a consumatorului 
cu privire la produsele alimentare. Comisia și-a simplificat foarte mult sarcinile în unele 
puncte. În plus, au fost pur și simplu ignorate formele speciale de comercializare, respectiv de 
furnizare a produselor alimentare, cum ar fi comercializarea directă a produselor alimentare 
agricole, cateringul în cadrul transportului de persoane, produsele din magazinele „duty-free” 
sau industria automatelor. De asemenea, nu au fost luate în considerare produsele speciale, 
cum ar fi folia de aur comestibilă, precum și produsele alimentare cu efect colorant și cele 
inovative. Unele dispoziții ale propunerii sunt nerealiste și vor conduce, printre altele, la 
majorarea considerabilă a costurilor pentru producătorii și comercianții de produse alimentare, 
astfel încât prețurile produselor alimentare vor trebui mărite exclusiv datorită noilor dispoziții 
privind etichetarea. Aceste lacune din propunerea Comisiei pun în pericol existența multor 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM) din sectorul produselor alimentare! În ceea ce privește 
consumatorul, ne putem aștepta ca modul de prezentare și avalanșa de informații obligatorii să 
producă mai curând confuzie decât claritate. Absolut de neînțeles este propunerea de a acorda 
statelor membre o libertate considerabilă de a adopta norme proprii. Acest fapt ar conduce la 
o divizare și mai pronunțată a pieței interne în sectorul produselor alimentare și prezenta 
propunere de regulament ar deveni absurdă. Prin această propunere, Comisia își contrazice 
propria dispoziție menționată la punctul 5 din expunerea de motive și reprodusă mai jos: 
„Utilizarea Regulamentului ca instrument juridic contribuie la obiectivul simplificării, 
deoarece garantează că toți actorii trebuie să urmeze simultan aceleași norme.” 

În plus, alegerea Comisiei de a prezenta acum proiectul de regulament este de neînțeles, din 
moment ce prima cercetare științifică la nivelul tuturor statelor membre în ceea ce privește 
influența etichetării produselor alimentare asupra comportamentului consumatorilor a început 
abia în august 2008. Acest studiu, finanțat prin cel de-al șaptelea Program cadru de cercetare, 
ar trebui să constituie baza propunerii legislative referitoare la informațiile privind produsele 
alimentare; și totuși, experiența arată că nu ne putem aștepta la rezultate concrete mai 
devreme de trei ani. La ora actuală noua legislație în materie de etichetare a produselor 
alimentare nu ar putea fi întemeiată decât pe presupuneri și experiența subiectivă a actorilor 
implicați, astfel că proiectul Comisiei este bazat doar pe supoziții în ceea ce privește dorințele 
și nevoile consumatorilor. Nimeni nu poate estima dacă regulamentul definitiv va servi într-
adevăr intereselor consumatorului european obișnuit, sau dacă în câțiva ani va trebui schimbat 
în mod substanțial ca urmare a noilor rezultate ale cercetărilor. Acest aspect este esențial 
pentru că este foarte probabil ca noua reglementare să aibă un impact financiar major asupra 
producătorilor și comercianților de produse alimentare. Comisia nu furnizează niciun fel de 
informații legate de acest aspect, și este de remarcat faptul că în proiectul său a considerat că 
este inutilă consultarea experților externi.
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Raportoarea consideră, prin urmare, că propunerii Comisiei trebuie să i se aducă modificări 
substanțiale, o parte dintre acestea fiind explicate mai jos.

O dimensiune de cel puțin 3 mm a caracterelor nu este realizabilă. Acest fapt este valabil mai 
ales, dar nu numai, pentru produse cu inscripții în mai multe limbi. O dimensiune minimă de 3 
mm a caracterelor ar conduce la ambalaje mai mari, deșeuri de ambalaje mai multe și eventual 
chiar și la porții mai mari. Dimensiunea caracterelor nu este de altfel singurul factor 
determinant al lizibilității. Raportoarea definește prin urmare conceptul de „lizibilitate” a 
informațiilor despre produsele alimentare și propune desfășurarea unui proces de consultări în 
cadrul căruia să se contureze liniile directoare pentru implementarea acesteia. 

Comisia invocă principiul subsidiarității pentru a-și justifica intenția de a da statelor membre 
posibilitatea de a-și dezvolta propriile sisteme de etichetare Aceasta apreciază că un astfel de 
„mecanism bottom-up” ar putea conduce la noi soluții de etichetare. Raportoarea consideră că 
sistemele naționale de etichetare ar provoca definitiv confuzie, nesiguranță juridică și 
denaturări majore ale concurenței în cadrul pieței interne. Se poate presupune că, și în cazul în 
care nu ar fi obligatorii din punct de vedere juridic, normele naționale de etichetare vor 
acționa de facto la fel ca normele obligatorii. Având în vedere faptul că majoritatea 
întreprinderilor de alimente din UE își comercializează produsele în mai multe state membre, 
ar trebui produse ambalaje și respectate condiții de înmagazinare care să fie conforme cu 
normele în vigoare în fiecare dintre aceste state. Costurile suplimentare care s-ar ridica la 
miliarde de euro ar fi greu de suportat de sectorul alimentar, constituit în special din 
întreprinderi mici și mijlocii, și s-ar răsfrânge în cele din urmă asupra consumatorilor. În cele 
din urmă, ideea că pe viitor vor fi introduse suplimentar și treptat 27 de sisteme de etichetare 
diferite demonstrează absurdul propunerii. Prin urmare, raportoarea propune eliminarea 
articolului respectiv. Ceea ce nu înseamnă, desigur, că în viitor sistemele de etichetare 
opționale deja existente introduse de unii producători sau comercianți de produse alimentare 
vor fi interzise. Dimpotrivă: pe lângă mențiunile obligatorii, trebuie să fie permisă repetarea 
mențiunilor în alte locuri ale ambalajului, în orice formă, după cum pot fi adăugate alte 
informații. Acest fapt nu trebuie, desigur, să diminueze vizibilitatea și lizibilitatea mențiunilor 
obligatorii. 

Trebuie eliminată inducerea în eroare a consumatorilor prin prezentarea ambalajelor pentru 
produsele alimentare. Reprezentările imagistice și/sau textuale nu trebuie să creeze confuzii 
cu privire la originea, compoziția sau conținutul de nutrienți al produselor alimentare. 
Raportoarea propune prin urmare aducerea unor completări de rigoare propunerii Comisiei.
Întrucât, în ultimul timp, s-a aflat în centrul dezbaterii publice existența unor imitații ieftine de 
produse alimentare ce nu pot fi recunoscute ca atare de consumatorul obișnuit, ar fi util ca 
astfel de produse să fie etichetate în mod vizibil pe partea din față.
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După părerea raportoarei, o supraîncărcare a ambalajelor cu o cantitate excesivă de informații 
nutriționale pe partea din față a acestora, exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau per porție sau 
constând din chiar mai multe mențiuni, de exemplu gramaj plus procentajul din necesarul 
zilnic al unei anumite grupe de populație, ar determina, pe de altă parte, ignorarea totală a 
acestor informații. Nu trebuie să uităm că în momentul cumpărării în magazinele alimentare, 
consumatorii nu au în față doar un ambalaj, ci rafturi întregi de ambalaje. Având în vedere că, 
potrivit constatărilor actuale, marea majoritate a consumatorilor care sunt preocupați de tipul 
de alimente pe care îl consumă sunt interesați în primul rând de valoarea energetică a unui 
produs alimentar, indicarea obligatorie a valorii energetice exprimată în kilocalorii pe partea 
din față a ambalajului, din motive ce țin de comparabilitatea produselor pentru 100 g, 
respectiv 100 ml ar trebui să fie suficientă. Consumatorii se pot informa apoi din ce nutrienți 
provine valoarea energetică a unui produs citind mențiunile obligatorii din „căsuța 
nutrițională”, aflate în altă parte a ambalajului. Atunci când ambalajul nu conține decât o 
porție, menționarea nutrienților ar trebui făcută în mod suplimentar și obligatoriu pentru 
această porție. În cazul în care cercetările referitoare la protecția consumatorilor vor ajunge în 
viitor la alte concluzii privind dorințele consumatorilor, comerțul sau industria alimentară pot 
introduce informații suplimentare opționale, așa cum s-a explicat deja. Aici este însă din nou 
necesară dispoziția privind mărimi de referință stabile și explicarea clară a acestora pentru 
consumatori, pentru a fi evitate mențiunile suplimentare aleatorii.

Producătorii de alimente cum ar fi brutarii, cofetarii, măcelarii sau industria restaurantelor etc. 
oferă spre vânzare sau consum imediat în principal produse care nu sunt preambalate. În 
general aceste produse nu sunt standardizate și variază în compoziție și greutate. Trebuie avut 
în vedere faptul că tocmai producătorii specializați de alimente sunt garanții conservării și 
diversității specialităților regionale în Uniunea Europeană. Prezentul regulament trebuie să 
țină cont de aceste circumstanțe speciale. Propunerea Comisiei prevede ca reglementarea în 
materie de produse alimentare care nu sunt preambalate să rămână la latitudinea statelor 
membre. Acestea ar trebui nu doar să decidă asupra formei de prezentare, dar și să acorde 
derogări de la mențiunile obligatorii. Dacă însă statele membre nu prevăd derogări sau dacă 
amână adoptarea unei astfel de reglementări speciale, furnizorii de alimente care nu sunt 
preambalate trebuie să se conformeze tuturor dispozițiilor prevăzute în regulament. Acest fapt 
ar conduce la incertitudine juridică ca urmare a situației deosebite expuse mai sus în cazul 
sectorului alimentar specializat și ar pune în pericol existența micilor întreprinderi. Pentru 
aceste întreprinderi este aproape imposibil să pună la dispoziția consumatorilor o declarație 
nutrițională detaliată. De aceea raportoarea consideră că produsele care nu sunt preambalate 
trebuie să fie excluse din domeniul de aplicare a regulamentului. O excepție o constituie 
substanțele alergene care pot fi identificate și în sectorul producătorilor specializați. În acest 
context trebuie avut în vedere faptul că produsele care sunt ambalate doar în momentul 
vânzării sunt excluse și din domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 
privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare.

Din motive ce țin de adaptarea la prezentul regulament, Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 
privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare trebuie revizuit. 
Raportoarea recomandă în același timp eliminarea definitivă a articolului 4 din regulamentul 
menționat mai sus, deoarece s-a constatat între timp că profilurile nutriționale descrise în acest 
articol nu au un fundament științific, ele neputând fi stabilite decât în mod aleatoriu de către 
Comisia Europeană. Arbitrariul în legislația privind produsele alimentare nu ar avea însă drept 
consecințe decât mai multă birocrație, incertitudine juridică și distorsionare a concurenței, 
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precum și punerea în pericol a unei alimentații echilibrate pentru populația europeană.

Efecte similare ar avea și o etichetare în culori obligatorie a produselor alimentare după 
„modelul semaforului”, utilizată în prezent de câteva întreprinderi din sectorul alimentar 
pentru produse finite și semifinite (așa-numitele „produse de conveniență”). Valorile-limită 
pentru defalcare în funcție de cele trei culori ale semaforului „roșu”, „galben” și „verde” sunt 
stabilite în mod arbitrar, iar intervalul în cadrul culorilor este prea mare. Având în vedere 
faptul că prezentul proiect de regulament trebuie să asigure o etichetare obligatorie uniformă, 
aplicabilă tuturor produselor alimentare și băuturilor nealcoolice, etichetarea în culori ar 
discrimina alimentele de bază și ar favoriza, de exemplu, imitațiile inferioare de produse 
alimentare, precum și produsele alimentare ce conțin componente artificiale, și nu naturale. 
Este foarte probabil că astfel o alimentație defectuoasă și incompletă ar fi impusă unei părți 
importante a populației. Prin urmare, nici Comisia, nici raportoarea nu recomandă o astfel de 
componentă pentru etichetarea obligatorie a produselor alimentare.

5. Concluzie

Prezentul regulament trebuie să prevadă un sistem de etichetare valabil în întreaga UE, care -
cu puține excepții - să se aplice tuturor produselor industriei alimentare, deci nu doar unor 
categorii anume de produse. Trebuie subliniat faptul că o astfel de reglementare servește doar 
intereselor consumatorului obișnuit, adică cetățeanului cu un nivel mediu de educație, 
informație și sănătate, și nu și celor ale grupurilor speciale de pacienți, cu excepția 
persoanelor cu alergii la anumite alimente. Etichetarea obligatorie a produselor alimentare 
trebuie să ajute cetățeanul activ să cumpere în mod responsabil, conștient și rațional. 

Acest obiectiv nu poate fi totuși atins prin proiectul extrem de complex și complicat al 
Comisiei, ce cuprinde 53 de articole, în cea mai mare parte foarte relevante, și 13 anexe. 
Prezentarea propusă a mențiunilor obligatorii vizează mai curând educarea consumatorilor și 
nu informarea acestora. Comisia dorește să determine prin lege un regim alimentar „sănătos” 
pentru consumatori. Proiectul Comisiei are lacune și din punct de vedere al conținutului. 
Anumite cerințe se bazează pe presupuneri cu privire la dorințele și nevoile consumatorilor, 
iar nivelurile de referință propuse au o calitate îndoielnică. Intenția de armonizare a pieței 
interne europene devine absurdă prin propunerea de a permite reglementări naționale speciale. 
În plus, multe dintre propunerile Comisiei sunt menite să pună în pericol existența IMM-
urilor. Prin aceasta, propunerea Comisiei vine în contradicție cu „Small Business Act”. 

Interesant și regretabil este faptul că în elaborarea proiectului Comisia nu a apelat la 
experiența științifică a experților externi. În plus, rămâne inexplicabil faptul că proiectul este 
prezentat într-un moment în care nu dispunem decât de cercetări științifice dispersate, un 
studiu detaliat care să cuprindă toate statele membre aflându-se abia la început. 

Raportoarea propune prin urmare o revizuire amplă a abordării Comisiei. Atrage atenția 
asupra faptului că în lipsa unor date științifice ample privind impactul informațiilor despre 
alimente asupra comportamentului consumatorilor în cele 27 de state membre ale UE, 
planificata etichetare obligatorie a produselor alimentare trebuie să se rezume la informațiile 
de bază. În plus, legiuitorul poate garanta ca etichetarea obligatorie să fie prezentată într-o 
formă lizibilă și clară, eliminând posibilitatea inducerii în eroare a consumatorilor. În cazul în 
care în viitor vom dispune de noi date privind dorințele și nevoile consumatorilor, 
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întreprinderile din industria alimentară vor putea, conform propunerilor raportoarei, răspunde 
prompt, furnizând informații suplimentare opționale. Doar o astfel de legislație poate garanta 
flexibilitatea suficientă și poate satisface toate părțile interesate. 

În final, trebuie amintit faptul că etichetarea produselor alimentare reprezintă doar unul dintre 
multele aspecte legate de alimentație. Această formă de informare poate completa, dar nu 
înlocui, încercările de sensibilizare a populației prin campanii și măsuri educaționale cu 
privire la un stil de viață relativ sănătos. Și în cele din urmă, în societatea noastră legile nu pot 
și nu trebuie să absolve cetățenii de obligația de a fi responsabili de acțiunile lor sau părinții 
de obligația de a fi responsabili pentru copiii lor. 


