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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Este pentru a doua oară când Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor 
examinează propunerea Comisiei privind informarea consumatorilor referitoare la produsele 
alimentare. Raportoarea are în vedere efortul considerabil depus în cadrul comisiei precedente 
pentru elaborarea avizului, redactat de către dna Bernadette Vergnaud. Raportoarea a hotărât 
să nu creeze o situaţie dificilă prezentând un număr ridicat de amendamente noi. În schimb, 
raportoarea a ales să includă cea mai mare parte din avizul care a fost votat de majoritatea 
membrilor comisiei precedente. Această decizie a fost determinată, pe de o parte, de 
recunoaşterea efortului considerabil depus de comisia precedentă şi, pe de altă parte, de 
nevoia de a ajunge la un compromis pentru a îndeplini obiectivul privind un sistem durabil de 
etichetare a alimentelor în Europa.

Raportoarea recunoaşte faptul că dezbaterea privind etichetarea alimentelor a reprezentat un 
subiect important cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European desfăşurate în această 
primăvară. Din acest motiv, este necesar să se discute anumite puncte de interes incluse în 
propunerea Comisiei. Obiectivul prezentului aviz este similar cu cel al avizului redactat de 
dna Vergnaud, adoptat în februarie 2009. Consumatorii trebuie să aibă posibilitatea de a face 
o alegere în cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte alimentele pe care le achiziţionează. Iar 
această alegere în cunoştinţă de cauză ar trebui - printre altele - să contribuie la soluţionarea 
problemei tot mai acute a obezităţii din Europa.

Informaţiile referitoare la produsele alimentare trebuie să ofere o prezentare detaliată a 
conţinutului alimentului specific pe care consumatorul îl cumpără, precum şi date-cheie într-o 
formă concisă, care să permită consumatorului să stabilească dacă alimentul corespunde 
opţiunilor care determină o dietă sănătoasă. Prin urmare, raportoarea a decis să includă multe 
dintre amendamentele care făceau parte din avizul precedent al comisiei.

În primul rând, raportoarea a decis să păstreze conţinutul obligatoriu al declaraţiei 
nutriţionale, conform recomandării comisiei precedente. Raportoarea a inclus menţiunea 
referitoare la principalii opt nutrienţi - fiecare dintre aceştia fiind determinaţi în raport cu o 
cantitate standard de 100g sau 100 ml - care trebuie să fie prezenţi în acelaşi câmp vizual pe 
ambalaj. Prezentarea menţionată nu trebuie să se afle în câmpul vizual principal sau pe partea 
din faţă a ambalajului. Raportoarea sugerează folosirea părţii din faţă a ambalajului pentru o 
descriere succintă a conţinutului. De aceea, raportoarea sugerează menţionarea valorii 
energetice (calorice) pe partea din faţă a ambalajului. Aceste informaţii ar trebui să fie 
completate de un cod de culoare care să indice dacă alimentul are o valoare energetică 
ridicată, medie sau redusă.

O altă completare se referă la sugestia raportoarei privind etichetarea tuturor tipurilor de 
alcool. Alcoolul are o valoare calorică ridicată, care poate influenţa într-o mare măsură 
aportul zilnic de energie. Raportoarea consideră că aceste informaţii ar trebui să fie puse la 
dispoziţia consumatorilor pentru a fi luate în considerare când se analizează informaţiile 
referitoare la produsele alimentare.

Un consumator bine informat şi mai bine educat devine un cetăţean capabil să răspundă 
pentru propria sănătate. Raportoarea consideră că o mai bună informare referitoare la 
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produsele alimentare va fi esenţială pentru consumatori în viaţa de zi cu zi, permiţându-le să 
aleagă în cunoştinţă de cauză produsele achiziţionate.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Publicul prezintă interes pentru relaţia 
dintre alimentaţie şi sănătate, precum şi 
pentru alegerea unei alimentaţii adecvate 
corespunzătoare necesităţii fiecăruia. 
Cartea Albă a Comisiei referitoare la o 
strategie pentru Europa privind problemele 
de sănătate legate de alimentaţie, excesul 
de greutate şi obezitate a semnalat faptul că 
etichetarea nutriţională reprezintă un 
instrument important pentru informarea 
consumatorilor referitor la compoziţia 
alimentelor şi care îi ajută să facă o alegere 
în deplină cunoştinţă de cauză. Strategia de 
protecţie a consumatorului definită de UE 
pentru perioada 2007-2013 a subliniat că 
această posibilitate de alegere în cunoştinţă 
de cauză este esenţială pentru asigurarea 
unei veritabile concurenţe, cât şi pentru 
bunăstarea consumatorilor. Cunoaşterea 
principiilor de bază ale nutriţiei, precum şi 
prezentarea unor informaţii nutriţionale 
corespunzătoare pe produsele alimentare ar 
ajuta în mod substanţial consumatorul în 
efectuarea unei astfel de alegeri.

(10) Publicul prezintă interes pentru relaţia 
dintre alimentaţie şi sănătate, precum şi 
pentru alegerea unei alimentaţii adecvate 
corespunzătoare necesităţii fiecăruia. 
Cartea albă a Comisiei referitoare la o 
strategie pentru Europa privind problemele 
de sănătate legate de alimentaţie, excesul 
de greutate şi obezitate a semnalat faptul că 
etichetarea nutriţională reprezintă o metodă 
de a informa consumatorii referitor la 
compoziţia alimentelor şi care îi ajută să 
facă o alegere în deplină cunoştinţă de 
cauză. Campaniile de educare şi 
informare desfăşurate de statele membre 
reprezintă un mecanism important prin 
care se poate îmbunătăţi înţelegerea de 
către consumatori a informaţiilor 
referitoare la produsele alimentare.
Strategia de protecţie a consumatorului 
definită de UE pentru perioada 2007-2013 
a subliniat că această posibilitate de alegere 
în cunoştinţă de cauză este esenţială pentru 
asigurarea unei veritabile concurenţe, cât şi 
pentru bunăstarea consumatorilor. 
Cunoaşterea principiilor de bază ale 
nutriţiei, precum şi prezentarea unor 
informaţii nutriţionale corespunzătoare pe 
produsele alimentare ar ajuta în mod 
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substanţial consumatorul în efectuarea unei 
astfel de alegeri.

Justificare

Alimentaţia consumatorilor şi înţelegerea de către aceştia a informaţiilor referitoare la 
produsele alimentare nu pot fi îmbunătăţite doar prin etichetare. Chiar şi în prezent, 
consumatorii nu înţeleg anumite informaţii privind etichetarea şi este esenţial ca statele 
membre să se implice mai mult în campanii de informare menite să conducă la o mai bună 
informare a consumatorilor.

Amendamentul 2

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 
activităţilor şi un anumit nivel de 
organizare. Operaţiuni cum ar fi 
manipularea ocazională, servirea şi 
vânzarea produselor alimentare de către 
persoane fizice în cadrul unor evenimente 
ocazionale precum strângeri de fonduri în 
scopuri caritabile sau târguri ale 
comunităţii locale şi 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 
activităţilor şi un anumit nivel de 
organizare. Operaţiuni cum ar fi livrarea
ocazională de produse alimentare către 
terţi, servirea şi vânzarea produselor 
alimentare de către persoane fizice, de 
exemplu în cadrul unor evenimente 
caritabile sau târguri şi reuniuni ale 
comunităţii locale, precum şi vânzarea 
produselor alimentare sub diferite forme 
de comercializare directă de către 
agricultori nu sunt reglementate de 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament.

Justificare

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

Societăţile mici şi mijlocii din sectorul alimentar artizanal fabrică produse care nu sunt 
preambalate pentru livrarea directă către consumator. Nu există procedee standardizate: 
ingredientele se modifică zilnic. Trebuie avut în vedere, de asemenea, că tocmai societăţile 
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artizanale din sectorul alimentar reprezintă garanţia pentru conservarea specialităţilor 
regionale, pentru creativitate şi inovare, asigurând astfel diversitatea ofertei. În consecinţă, 
este important ca, în cazul alimentelor care nu sunt preambalate, să nu se aplice cerinţa de 
etichetare obligatorie.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Cu toate acestea, noile cerinţe privind 
informaţiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare ar trebui să fie 
stabilite numai dacă este necesar, în 
conformitate cu principiile subsidiarităţii, 
proporţionalităţii şi durabilităţii.

(19) Cu toate acestea, noile cerinţe privind 
informaţiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare ar trebui să fie 
stabilite numai dacă este necesar, în 
conformitate cu principiile subsidiarităţii,  
proporţionalităţii, transparenţei şi 
durabilităţii.

Justificare

Pentru a respecta în continuare actualele obiective ale UE privind o piaţă internă pe deplin 
funcţională, este crucial ca orice cerinţe noi să fie notificate şi analizate atent de către toate 
părţile implicare pentru a garanta faptul că acestea vor fi justificate şi că nu vor împiedica 
libera circulaţie a bunurilor.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) În scopul de a evita o fragmentare a 
normelor privind responsabilitatea 
operatorilor din sectorul alimentar în ceea 
ce priveşte informaţiile referitoare la 
produsele alimentare se impune clarificarea 
responsabilităţilor operatorilor din sectorul 
alimentar în acest domeniu. Fără a aduce 
atingere articolului 19 din Regulamentul 
(CE) nr. 178/2002, operatorii din sectorul 
alimentar responsabili pentru activităţi de 
vânzare cu amănuntul sau de distribuţie 
care nu afectează informaţiile referitoare 
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la produsele alimentare ar trebui să 
acţioneze prompt în momentul în care 
află că aceste informaţii nu respectă 
dispoziţiile prezentului regulament.

Justificare

Este necesar să se clarifice circumstanţele în care operatorii din sectorul alimentar care nu 
afectează informaţiile referitoare la produsele alimentare contribuie la respectarea cerinţelor 
din prezentul regulament. Este, de asemenea, important să se specifice dacă dispoziţiile de la 
articolul 8 nu diminuează obligaţiile care decurg din articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 
178/2002 pe care comercianţii cu amănuntul trebuie să le respecte.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

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

Amendamentul 6
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Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

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

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) În conformitate cu rezoluţia 
anterioară a Parlamentului European, 
avizul Comitetului Economic şi Social 
European*, activitatea Comisiei 
Europene, precum şi cu preocupările 
publicului general privind problemele 
generate de alcool, în special în cazul 
tinerilor şi al consumatorilor vulnerabili, 
Comisia ar trebui să stabilească, 
împreună cu statele membre, o definiţie 
pentru băuturi cum ar fi cele de tip 
„alcopop”, destinate în mod specific 
tinerilor. Datorită naturii lor alcoolice, 
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acestea ar trebui să aibă cerinţe de 
etichetare mai stricte şi ar trebui să fie în 
mod clar separate de băuturile răcoritoare 
în magazine.
* JO C 77, 31.3.2009, p. 73.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la 
băuturi alcoolice. Dispoziţii comunitare 
specifice privind etichetarea vinului există 
deja. Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului din 17 mai 1999 privind 
organizarea comună a pieţei vitivinicole
prevede un ansamblu exhaustiv de 
standarde tehnice care reglementează pe 
deplin totalitatea practicilor oenologice, a
metodelor de fabricaţie şi a modurilor de 
prezentare şi etichetare a vinurilor, 
garantând astfel reglementarea tuturor 
etapelor, protecţia şi o informare 
corespunzătoare a consumatorilor. Acest 
act descrie în special într-o manieră precisă 
şi exhaustivă, într-o listă a practicilor şi 
tratamentelor oenologice autorizate, 
substanţele susceptibile să intre în procesul 
de elaborare, precum şi condiţiile de 
utilizare ale acestora; Orice practică care 
nu este inclusă în această listă este 
interzisă. Prin urmare, obligaţia de a indica 
lista ingredientelor şi de a furniza o 
declaraţie nutriţională nu trebuie să fie 
aplicată în cazului vinului în această etapă. 
În ceea ce priveşte berea, vinurile 
licoroase, vinurile spumante, vinurile 
aromatizate şi alte produse similare 
obţinute din alte fructe decât strugurii, 
berea cu aromă de fructe şi băuturile 
spirtoase menţionate la articolul 2 alineatul
(1) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
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spirtoase şi de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1576/892 al Consiliului şi
pentru a asigura o abordare consecventă şi 
coerenţă, în conformitate cu condiţiile 
stabilite pentru vin, se aplică acelaşi fel de 
scutiri. Cu toate acestea, Comisia va 
prezenta un raport la cinci ani după intrarea 
în vigoare a prezentului regulament, şi 
poate propune, dacă este necesar, cerinţe 
specifice în contextul prezentului 
regulament. 

Parlamentului European şi al Consiliului
din 15 ianuarie 2008 privind definirea,
desemnarea, prezentarea, etichetarea şi 
protecţia indicaţiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase2, precum şi ale 
băuturilor alcoolice mixte şi pentru a 
asigura o abordare consecventă şi coerenţă, 
în conformitate cu condiţiile stabilite 
pentru vin, ar trebui să se aplice acelaşi fel 
de scutiri. Cu toate acestea, Comisia va 
prezenta un raport la cinci ani după intrarea 
în vigoare a prezentului regulament, şi 
poate propune, dacă este necesar, cerinţe 
specifice în contextul prezentului 
regulament.

2JO L [ …], […], p.[…]. 2 JO L 39, 13.2.2008, p. 16

Justificare

Din motive de clarificare, ar trebui să fie menţionate şi vinurile licoroase, vinurile spumante, 
vinurile aromatizate şi alte produse similare obţinute din alte fructe decât strugurii, precum şi 
berea cu aromă de fructe. Vinul, berea şi băuturile spirtoase sunt deja reglementate de 
regulamentele comunitare anterioare, pe când băuturile alcoolice mixte nu. Cu toate acestea, 
în prezent este greu să clasificăm în categorii băuturile alcoolice mixte şi, prin urmare, 
acestea ar trebui scutite deocamdată şi incluse în raportul prezentat de Comisie.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(29) Pentru a garanta o deplină 
transparenţă şi trasabilitate, indicarea
ţării de origine sau a locului de provenienţă
a tuturor tipurilor de carne ar trebui să fie 
obligatorie. În toate cazurile, furnizarea 
indicaţiei ţării de origine sau a locului de 
provenienţă nu ar trebui să înşele 
consumatorul şi trebuie să se fondeze pe 
criterii clar definite care permit 
consumatorului să înţeleagă informaţiile 
privind ţara de origine sau locul de 
provenienţă al produsului alimentar. Astfel 
de criterii nu ar trebui să se aplice 
indicaţiilor referitoare la numele sau adresa 
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garantează aplicarea de norme identice la 
nivelul industriei şi care permit 
consumatorului să înţeleagă informaţiile 
privind ţara de origine sau locul de 
provenienţă al produsului alimentar. Astfel 
de criterii nu ar trebui să se aplice 
indicaţiilor referitoare la numele sau adresa 
operatorului din sectorul alimentar.

operatorului din sectorul alimentar.

Justificare

Din motive de transparenţă, consumatorii ar trebui să ştie din ce ţară provine carnea.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pentru a evita obligaţiile inutile pentru
industrie, anumite categorii de produse 
alimentare neprelucrate sau pentru care 
informaţiile nutriţionale nu constituie un 
factor determinant pentru alegerea 
consumatorului ar trebui să fie scutite de la 
introducerea obligatorie a declaraţiei 
nutriţionale, cu excepţia cazului în care 
obligaţia de a furniza respectivele 
informaţii este prevăzută de un alt act al 
legislaţiei comunitare.

(36) Pentru a evita obligaţiile inutile pentru 
producătorii şi comercianţii de produse 
alimentare, anumite categorii de produse 
alimentare neprelucrate sau pentru care 
informaţiile nutriţionale nu constituie un 
factor determinant pentru alegerea 
consumatorului sau al căror ambalaj sau 
etichetă este prea mică pentru a se putea 
realiza etichetarea obligatorie, ar trebui să 
fie scutite de la introducerea obligatorie a 
declaraţiei nutriţionale, cu excepţia cazului 
în care obligaţia de a furniza respectivele 
informaţii este prevăzută de un alt act al 
legislaţiei comunitare.

Justificare

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

Amendamentul 11
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Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
şi pentru a servi scopului pentru care a fost 
introdusă şi dat fiind nivelul curent scăzut 
de cunoştinţe privind alimentaţia, 
informaţia prezentată ar trebui să fie simplă 
şi uşor de înţeles. Studiile au arătat că, 
atunci când se decid să cumpere un produs, 
consumatorii găsesc utilă prezentarea 
informaţiilor în câmpul vizual principal, şi 
anume, pe partea din faţă a ambalajelor. 
Prin urmare, pentru ca în momentul 
achiziţionării produselor alimentare, 
consumatorii să poată observa cu uşurinţă 
informaţiile nutriţionale esenţiale, 
„valoarea energetică (valoarea calorică)” 
ar trebui să fie indicată în câmpul vizual 
principal, pe partea din faţă a 
ambalajului. Cu toate acestea, toate 
informaţiile nutriţionale (cu repetarea 
valorii energetice) ar trebui plasate în 
câmpul vizual principal, într-un singur 
loc de pe ambalaj.  

Justificare

Este de preferat ca atât informaţiile nutriţionale obligatorii, cât şi cele facultative să fie 
prezentate în acelaşi câmp vizual - după cum prevede legislaţia curentă în cazul declaraţiei 
nutriţionale - deoarece ar fi confuz pentru consumatori să caute diversele informaţii 
nutriţionale în locuri diferite de pe ambalaje.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Evoluţia recentă a exprimării 
declaraţiei nutriţionale, sub altă formă 
decât 100g/100ml/porţie, în anumite state 
membre şi anumite organizaţii din cadrul 
sectorului alimentar sugerează faptul că 
consumatorii apreciază aceste formulări, 

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

care pot să îi ajute să ia decizii rapid. Cu 
toate acestea, nu dispunem de nicio dovadă
ştiinţifică la nivelul întregii Comunităţi 
privind modul în care consumatorul de 
rând înţelege şi utilizează formulările 
alternative ale informaţiilor. Prin urmare, 
pentru a facilita compararea produselor 
cu ambalaje de dimensiuni diferite, este 
necesar să se menţină dispoziţia 
obligatorie ca informaţiile nutriţionale să 
se refere în la 100 g/100 ml. Este, de 
asemenea, necesar să se permită 
continuarea cercetărilor privind înţelegerea
de către consumatori, astfel încât, dacă 
este cazul, să poată fi introduse sisteme 
armonizate.

Justificare

Indicarea valorii energetice şi a cantităţii de nutrienţi pentru 100 g sau 100 ml oferă 
consumatorilor posibilitatea de a compara produsele în mod direct. În consecinţă, aceste 
informaţii ar trebui să fie obligatorii. Toate celelalte informaţii de pe ambalaje sunt 
opţionale, astfel încât producătorii pot să aleagă ceea ce se potriveşte produsului lor.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(41) Statele membre trebuie să aibă 
capacitatea, în funcţie de condiţiile locale 
şi de împrejurările practice, de a stabili 
norme referitoare la furnizarea 
informaţiilor pentru produsele alimentare 
care nu sunt preambalate şi pentru 
produsele şi mesele preambalate produse 
şi furnizate în mod direct consumatorului 
final de centrele de comerţ cu amănuntul 
locale sau de unităţile de restauraţie 
colectivă. Deşi în astfel de cazuri, cererea 
de alte informaţii din partea consumatorilor 
este limitată, menţionarea alergenilor 
potenţiali este considerată drept extrem de 
importantă. Dovezile arată că majoritatea 
cazurilor de alergii alimentare îşi găsesc 
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originea în produse alimentare care nu au 
fost preambalate.  În consecinţă, acest tip 
de informaţii ar trebui întotdeauna pus la 
dispoziţia consumatorilor în locul în care 
sunt cumpărate şi consumate produsele 
alimentare.

Justificare

Produsele preambalate ale centrelor de comerţ cu amănuntul locale sau ale unităţilor de 
restauraţie colectivă nu sunt fabricate într-un mod standardizat, motiv pentru care 
componentele şi reţetele pot cunoaşte variaţii frecvente. Pentru aceste tipuri de produse 
alimentare, este imposibil să se stabilească o declaraţie nutriţională precisă. În plus, o astfel 
de sarcină ar necesita prea mult timp şi ar fi prea costisitoare pentru aceste societăţi. Este 
important ca aceste tipuri de produse alimentare să fie scutite de cerinţa privind declaraţia 
nutriţională, fie în general, fie acordând statelor membre dreptul de a stabili norme pentru 
aceste categorii de produse, după cum s-a procedat deja în cazul alimentelor neambalate.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49a) Produsele alimentare artizanale şi 
produsele proaspete preparate în unităţile 
de vânzare cu amănuntul direct la locul 
vânzării pot conţine substanţe care 
determină reacţii alergice sau intoleranţe 
în cazul persoanelor sensibile. Tocmai 
astfel de produse care nu sunt 
preambalate sunt vândute în urma unui 
contact direct cu consumatorul, iar 
informaţiile respective ar trebui, prin 
urmare, furnizate în cadrul unui dialog 
cu vânzătorul, prin intermediul unui 
panou informativ foarte vizibil sau prin 
materiale informaţionale expuse în 
spaţiul de comercializare.

Justificare

În cazul produselor care nu sunt preambalate, ar fi practic imposibil să se furnizeze 
informaţii cuprinzătoare despre alergeni pentru toate produsele, fapt care ar conduce, în 
special în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, la dezavantaje competitive considerabile şi 
la costuri suplimentare. În plus, posibilitatea contaminării încrucişate nu poate fi exclusă în 
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spaţiile unde suprafaţa de procesare disponibilă este limitată.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Acesta se aplică tuturor produselor 
alimentare preambalate destinate a fi 
oferite consumatorului final, inclusiv 
produsele alimentare livrate de restauraţiile 
colective şi cele destinate a fi furnizate 
acestora.

Acesta nu se aplică produselor alimentare 
care sunt ambalate direct în spaţiul de 
comercializare înainte de a fi oferite 
consumatorului final, cu excepţia 
normelor menţionate în anexa III la 
prezentul regulament.

Justificare

Tocmai în sectorul alimentar are loc ambalarea unor produse fabricate direct în spaţiul de 
comercializare unde sunt oferite spre vânzare imediat. Astfel, pentru a veni în întâmpinarea 
consumatorilor (scurtarea timpului alocat cumpărăturilor, manevrare mai uşoară), produsele 
sunt împărţite în prealabil în porţii (produse tartinabile) sau împachetate în folie 
(sandviciuri). Astfel de produse ambalate cu puţin 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.

Amendamentul 16
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la data de ...*, Comisia va publica o 
listă exhaustivă şi actualizată a cerinţelor 
de etichetare prevăzute în legislaţia 
Uniunii specifică aplicabilă anumitor 
produse alimentare. Până la data de ...** 
cel târziu, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului 
un raport referitor la conformitatea 
respectivelor cerinţe specifice cu prezentul 
regulament. În cazul în care este necesar, 
Comisia anexează la raportul respectiv o 
propunere corespunzătoare.
___________
*
** 18 de luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Justificare

Simplificarea constituie unul dintre principalele obiective ale prezentei propuneri. Un număr 
excesiv de directive şi regulamente europene specifice anumitor domenii cuprind dispoziţii 
privind etichetarea. Este necesar ca toate aceste dispoziţii să fie regrupate, să facă obiectul 
unor verificări privind respectarea principiilor generale şi ca toţi operatorii şi actorii lanţului 
alimentar să poată accede cu uşurinţă la acest număr imens de cerinţe, luându-se în 
considerare orice posibilă contradicţie cu normele generale.

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „produse alimentare care nu sunt 
preambalate” înseamnă produse 
alimentare oferite consumatorului final în 
stare neambalată şi care sunt ambalate 
doar în momentul în care sunt vândute 
consumatorului final, precum şi produse 
alimentare şi preparate proaspete care 
sunt preambalate în spaţiul de 
comercializare pentru a fi vândute 
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imediat; această literă se aplică în 
conformitate cu anexa III la prezentul 
regulament. 

Justificare

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

Amendamentul 18

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 îşi 
păstrează proprietăţile specifice atunci 
când este păstrat în mod corespunzător;

(s) „termen de valabilitate” înseamnă data 
până la care produsul alimentar îşi 
păstrează proprietăţile specifice atunci 
când este păstrat în modul indicat;

Justificare

Termenul de valabilitate trebuie privit în contextul condiţiilor indicate de păstrare. 
Identificarea şi indicarea termenului de valabilitate în legătură cu condiţiile de păstrare ţin 
de responsabilitatea operatorului din sectorul alimentar. În plus, şi data expirării ar trebui 
definită în acelaşi loc. 

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 2 - litera tb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Pentru a asigura o mai bună informare a consumatorilor, data de fabricaţie ar trebui 
definită. Definiţia sugerată este identică cu definiţia din Codex (CODEX STAN 1-1985).

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Pentru a facilita funcţionarea armonioasă a pieţei interne, dar şi pentru a reduce la minimum 
deşeurile provenite din ambalaje, este normal să se prevadă o perioadă de tranziţie odată cu 
impunerea unor noi cerinţe de etichetare.
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Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) sugerând consumatorului prezenţa 
unui anumit produs sau a unui anumit 
ingredient prin folosirea pe ambalaj a 
unei denumiri sau imagini simbolistice, în 
ciuda faptului că, în realitate, este vorba
despre un produs alimentar imitat, 
respectiv un înlocuitor al unui ingredient 
folosit în mod obişnuit într-un produs.  În 
aceste cazuri, pe partea din faţă a 
ambalajului produsului trebuie să se 
adauge „imitaţie” sau „fabricat utilizând 
(denumirea înlocuitorului) în loc de 
(denumirea ingredientului substituit)”;
Produsul alimentar care este o imitaţie 
sau conţine un substitut este, acolo unde 
este posibil, separat de celelalte produse 
alimentare în spaţiul de comercializare.

Justificare

Tot mai des se comercializează imitaţii ale unor produse alimentare, cum ar fi „caşcavalul” 
fabricat din grăsimi vegetale.  De asemenea, trebuie avut în vedere că ingredientele folosite 
în mod obişnuit pentru fabricarea unui produs sunt înlocuite uneori de alternative mai ieftine.  
În general, consumatorul nu observă aceste lucruri.  Prin urmare, ar trebui introdusă o 
etichetare corespunzătoare pentru a spori transparenţa.

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) prin imagini simbolistice care induc 
în eroare consumatorul cu privire la 
adevărata natură sau origine a produselor 
alimentare;

Justificare

Imaginile şi simbolurile nu se utilizează pentru a induce în eroare în mod deliberat 
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consumatorii cu privire la adevărata origine a unui produs. Publicitatea sau informaţiile 
opţionale nu ar trebui să eclipseze sau să submineze informaţiile obligatorii.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Această responsabilitate nu ar trebui să se limiteze doar la chestiuni legate de protecţia 
sănătăţii. 

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

 Cuvântul „piaţă” poate fi interpretat greşit (de exemplu, piaţa mondială). Prin urmare, este 
important să se specifice că textul prezent se referă la piaţa internă a UE.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Operatorii din sectorul alimentar 
responsabili pentru activităţi de vânzare cu 
amănuntul sau de distribuţie care nu 
afectează informaţiile referitoare la 
produsele alimentare nu furnizează, în 
limita activităţilor lor respective, produse 
alimentare despre care ştiu, pe baza 
informaţiilor pe care le deţin în calitate de 
profesionişti, sau care le-au fost transmise 
de către furnizorii lor, că nu respectă 
dispoziţiile prezentului regulament.

Justificare

Distribuitorii nu pot fi consideraţi a priori responsabili în totalitate de informaţiile afişate pe 
produsele care nu poartă marca lor.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolele 10-34 şi 
sub rezerva excepţiilor prevăzute în 
prezentul capitol, este obligatorie 
menţionarea următoarelor informaţii. 

(1) În conformitate cu articolele 10-34 şi 
sub rezerva excepţiilor prevăzute în 
prezentul capitol, precum şi în capitolele V 
şi VI, este obligatorie menţionarea 
următoarelor informaţii.
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Justificare

O referire la capitolele V şi VI ar permite explicarea mai clară a faptului că, în cazul 
alimentelor care nu au fost preambalate, nu este necesară menţionarea tuturor informaţiilor 
obligatorii. De asemenea, în cazul alimentelor etichetate în mod voluntar, cerinţele 
specificate în capitolul IV se aplică doar în măsura în care informaţiile facultative sunt 
furnizate de operator. Un operator din sectorul alimentar care oferă în mod voluntar 
informaţii nutriţionale nu ar trebui să fie obligat să ofere alte informaţii, care sunt în mod 
normal obligatorii în cazul produselor alimentare preambalate, dar care nu sunt relevante în 
cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate. În plus, operatorii din sectorul 
alimentar ar trebui să dispună de suficientă flexibilitate cu privire la modul de furnizare a 
informaţiilor respective.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) denumirea produsului alimentar; (a) denumirea de comercializare;

Justificare

- Alineatul (1) literele (a) – (h): Adaptare lingvistică la terminologia folosită în 
Directiva 2000/13/CE privind etichetarea (a se vedea articolul 3: printre altele, „denumirea
de comercializare”; „cantitatea netă”).

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) orice ingredient menţionat în anexa II 
care provoacă alergii sau intoleranţă şi 
orice substanţă derivată din acesta;

(c) orice ingredient menţionat în anexa II 
care provoacă alergii sau intoleranţă şi 
orice substanţă derivată din acesta, 
respectând pe deplin dispoziţiile specifice 
referitoare la produsele alimentare care 
nu sunt preambalate; 

Justificare

Cu referire la articolul 13 alineatul (4), textul Comisiei extinde obligaţia de etichetare a 
alergenilor la produsele alimentare care nu sunt preambalate. O obligaţie de a eticheta 
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alergenii în cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate ar antrena o etichetare 
sistematică a alergenilor, pentru a elimina orice risc de contaminare încrucişată. Cu toate 
acestea, se pare că asociaţiile persoanelor care suferă de alergii preferă impunerea 
obligaţiei de informare în spaţiile unde se desfăşoară comerţul cu amănuntul prin intermediul 
afişării sau furnizării fişelor informative. 

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) termenul de valabilitate sau data 
expirării;

(f) termenul de valabilitate sau, în cazul 
alimentelor perisabile din punct de vedere 
microbiologic, data expirării;

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) data fabricaţiei;

Justificare

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

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(h) numele sau denumirea comercială şi 
sediul în cadrul Comunităţii al
producătorului sau ambalatorului, al 
vânzătorului, al importatorului sau, după 
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caz, al operatorului din sectorul alimentar 
sub numele sau denumirea comercială a 
căruia sunt comercializate produsele 
alimentare;

Justificare

Este necesar să se garanteze faptul că numele sau denumirea comercială şi sediul în cadrul 
Comunităţii ale operatorului responsabil cu prima introducere pe piaţa comunitară sunt 
menţionate obligatoriu. În acest scop, lista prevăzută trebuie extinsă şi clarificată.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) ţara de origine sau locul de provenienţă
a produselor alimentare neprocesate şi a 
tuturor tipurilor de carne, inclusiv peşte, 
moluşte şi crustacee, în conformitate cu 
normele în vigoare privind carnea de vită;

Justificare

Din motive de transparenţă, consumatorii ar trebui să ştie din ce ţară provine carnea. 
Cunoaşterea locului unde animalul a fost crescut şi unde carnea a fost ambalată reprezintă 
elemente esenţiale care îi permit consumatorului să facă o alegere în cunoştinţă de cauză.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate modifica lista 
menţiunilor obligatorii prevăzute la 

eliminat
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alineatul (1). Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 49 alineatul (3).

Justificare

Având în vedere importanţa acestei dispoziţii, nu ar trebui să i se confere Comisiei puterea 
exclusivă de a modifica lista menţiunilor obligatorii. 

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate modifica lista 
menţiunilor obligatorii prevăzute la 
alineatul (1). Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 49 alineatul (4).

eliminat

Justificare

Modificarea cerinţelor obligatorii de etichetare nu se numără printre „elementele 
neesenţiale” ale regulamentului, care ar putea fi convenite prin procedura de comitologie. 
Acesta este unul dintre prerogativele legislatorului.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispoziţiile articolului 9 nu aduc atingere 
dispoziţiilor comunitare mai specifice în 
materie de metrologie.

Dispoziţiile articolului 9 nu aduc atingere 
dispoziţiilor comunitare mai specifice în 
materie de metrologie. Trebuie respectate 
dispoziţiile Directivei 2007/45/CE a 
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Parlamentului European şi a Consiliului 
din 5 septembrie 2007 de stabilire a 
normelor privind cantităţile nominale ale 
produselor preambalate1.
_________

1 JO L 247, 21.9.2007, p. 17.

Justificare

Pentru o mai bună lizibilitate a regulamentului ar trebui adăugată o trimitere la Directiva 
2007/45/CE de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate să prevadă că anumite 
menţiuni obligatorii pot fi puse la 
dispoziţie în alt mod decât pe ambalaj sau 
pe etichetă, cu condiţia să fie respectate 
principiile şi cerinţele generale prevăzute 
în capitolul II din prezentul regulament. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Justificare

Menţiunile obligatorii reprezintă esenţa prezentului regulament. Nu trebuie să fie posibilă 
modificarea modalităţii de indicare a acestor menţiuni prin măsuri destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului regulament.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

sunt preambalate şi al produselor 
alimentare ambalate în locul în care sunt 
vândute la cererea cumpărătorului sau
preambalate în vederea vânzării lor 
imediate, se aplică dispoziţiile articolului 
41. 

Justificare

Prezentul amendament îşi propune să clarifice faptul că articolul 13 alineatul (4) se referă şi 
la articolul 41, care este aplicabil produselor alimentare ambalate în vederea vânzării lor 
imediate (produsele alimentare ambalate în locul în care sunt vândute), nu doar produselor 
alimentare neambalate. În forma în care a fost propus de Comisie, textul articolului 13 
alineatul (4) nu face trimitere la produsele alimentare ambalate în vederea vânzării lor 
imediate, deşi articolul 41, la care articolul 13 alineatul (4) face trimitere, conţine, într-
adevăr, dispoziţii care reglementează acest tip de produse alimentare. 

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere legislaţiei 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, 
menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă într-un format clar lizibil, care 
să nu lase posibilitatea inducerii în eroare 
a consumatorului. Elementele care se iau 
în considerare în vederea asigurării 
lizibilităţii informaţiilor referitoare la 
produsele alimentare sunt organizarea 
textului, stilul, dimensiunea şi culoarea 
caracterelor, culoarea fondului, 
ambalajul şi imprimarea, precum şi 
distanţa şi unghiul de vizualizare.

Justificare

Toate informaţiile prezentate pe o etichetă trebuie să fie uşor vizibile şi clar lizibile pentru 
consumatori, astfel încât aceştia să poată face o alegere în cunoştinţă de cauză.
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Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Menţiunile obligatorii enumerate la 
articolul 9 alineatul (1) sunt prezentate 
astfel încât să asigure un contrast 
semnificativ între caracterele tipărite şi 
fond şi să fie uşor de localizat, perfect 
lizibile şi de neşters. Elementele care se 
iau în considerare în vederea asigurării 
lizibilităţii informaţiilor referitoare la 
produsele alimentare sunt organizarea 
textului, stilul şi tipul de literă.
Informaţiile de marketing de pe ambalaj 
nu trebuie să eclipseze informaţiile 
obligatorii.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

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

Amendamentul 42
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Justificare

Acest alineat ar conferi Comisiei competenţe prea ample, dat fiind faptul că aceste dispoziţii 
nu pot fi considerate în niciun caz „elemente neesenţiale”.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dispoziţiile alineatului (2) nu se aplică 
în cazul produselor alimentare menţionate 

(5) Dispoziţiile alineatului (2) nu se aplică 
în cazul produselor alimentare menţionate 
la articolul 17 alineatele (1) şi (2). Pentru 
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la articolul 17 alineatele (1) şi (2). astfel de categorii de ambalaje sau de 
recipiente pot fi introduse dispoziţii 
naţionale specifice în cazul statelor 
membre care au mai multe limbi oficiale.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

În conformitate cu articolul 56a din Directiva 2004/27/CE (de modificare a Directivei 
2001/83/CE), este obligatoriu ca medicamentele să fie marcate în limbajul Braille şi ca 
prospectele însoţitoare să fie furnizate într-un format corespunzător pentru nevăzători şi 
pentru persoanele cu deficienţe de vedere. Având în vedere faptul că produsele alimentare 
care conţin ingrediente alergene pot cauza probleme grave celor care nu sunt conştienţi de 
existenţa acestora, obligaţia de a folosi limbajul Braille ar trebui extinsă la lista de 
ingrediente ale produselor alimentare. 

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafaţă cea mai mare măsoară 
mai puţin de 10 cm2, numai menţiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele
(a), (c), (e), (f) sunt obligatorii pe ambalaj 
sau pe etichetă. Menţiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt 

(2) ) În cazul ambalajelor sau al 
recipientelor a căror suprafaţă cea mai 
mare măsoară mai puţin de 50 cm2, numai 
menţiunile prevăzute la articolul 9 alineatul
(1) literele (a), (c), (e), (f) sunt obligatorii 
pe ambalaj sau pe etichetă. Menţiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera 
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furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la 
dispoziţie la cererea consumatorului.

(b) sunt furnizate prin alte mijloace sau 
sunt puse la dispoziţie la cererea 
consumatorului.

Amendamentul 47

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În cazul produselor care nu sunt 
preambalate, inclusiv cele oferite de 
unităţile de restauraţie colectivă în sensul 
articolului 2 alineatul (2) litera (d) cu 
excepţia articolului 9 alineatul (1) litera 
(c) şi anexa III, nu este obligatorie 
specificarea menţiunilor prevăzute la 
articolul 9 şi la articolul 29.

Justificare

Conţinutul obligatoriu şi menţiunile obligatorii (articolul 9 şi articolul 29) nu ar trebui să se 
aplice produselor alimentare care nu sunt preambalate sau pentru restauraţiile colective 
(restaurante, cantine, şcoli şi spitale). Numărul de întreprinderi mici şi mijlocii care 
furnizează produse alimentare care nu sunt preambalate este mare, iar etichetarea, din 
perspectiva reducerii costurilor şi a birocraţiei, nu ar trebui să fie obligatorie pentru această 
categorie de furnizori. De asemenea, procedurile nu sunt, de cele mai multe ori, 
standardizate: ingredientele se modifică zilnic. Trebuie avut în vedere, de asemenea, că 
tocmai societăţile artizanale din sectorul alimentar reprezintă garanţia pentru conservarea 
specialităţilor regionale, pentru creativitate şi inovare, asigurând astfel diversitatea ofertei. 
În consecinţă, este important ca producătorii menţionaţi să fie scutiţi de declaraţia 
nutriţională obligatorie. Orice ingredient menţionat în anexa II care provoacă alergii sau 
intoleranţă şi orice substanţă derivată din acesta nu ar trebui să facă parte din această 
excepţie.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Denumirea produsului alimentar este 
denumirea sa legală. În absenţa unei 
asemenea denumiri, denumirea produsului 

(1) Denumirea produsului alimentar este 
denumirea sa prevăzută de lege. În absenţa 
unei asemenea denumiri, denumirea 
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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.

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.

Justificare

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

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice ingredient menţionat în anexa II 
sau orice substanţă derivată dintr-un 
ingredient menţionat în anexa respectivă, 
sub rezerva excepţiilor prevăzute în anexa 
respectivă, este indicat pe etichetă cu 
referinţă precisă la denumirea 
ingredientului.

(1) Orice ingredient menţionat în anexa II 
sau orice substanţă derivată dintr-un 
ingredient menţionat în anexa respectivă, 
sub rezerva excepţiilor prevăzute în anexa 
respectivă, este indicat pe etichetă cu 
referinţă precisă la denumirea 
ingredientului sau a substanţei care 
cauzează alergii sau intoleranţe.

Justificare

Este mai clar şi eficient să se indice prin etichetare substanţa care cauzează alergii sau 
intoleranţe, în loc să se indice ingredientul care conţine o astfel de substanţă. 

Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) produsele alimentare nu sunt 
preambalate şi în spaţiul de 
comercializare se indică vizibil 
următoarele:
- clienţii ar trebui să poată obţine 
informaţii despre substanţele alergene în 
mod direct prin materiale informaţionale 
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expuse în spaţiul de vânzare şi, ca o
măsură complementară, prin dialog direct 
cu vânzătorul, şi 
- clienţii sunt informaţi că nu poate fi 
exclusă posibilitatea unei contaminări 
încrucişate.

Justificare

Informaţiile despre potenţiali alergeni sunt deosebit de importante pentru alergici şi în cazul 
alimentelor care nu sunt preambalate, adică produse de patiserie şi de restauraţie colectivă. 
Însă etichetarea exhaustivă privind alergenii ar fi practic imposibilă în cazul produselor 
alimentare care nu sunt preambalate. Acest fapt ar genera pentru întreprinderile mici şi 
mijlocii dezavantaje competitive considerabile şi costuri suplimentare.  În plus, posibilitatea 
contaminării încrucişate nu poate fi exclusă în spaţiile unde suprafaţa de procesare 
disponibilă este limitată. De aceea, comerciantul cu amănuntul de produse alimentare care 
nu sunt preambalate poate alege metoda de informare a consumatorilor, de exemplu prin 
dialog direct cu vânzătorul, printr-un panou informativ clar, în meniu sau printr-un pliant 
informativ.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în unităţi de volum pentru produsele 
lichide;

(a) în unităţi de volum pentru produsele 
lichide în sensul Directivei 85/339/CEE a 
Consiliului din 27 iunie 1985 privind 
recipienţii pentru lichide destinate 
consumului uman1;

__________
1 JO L 176, 6.7.1985, p. 18.

Justificare

Adaptare lingvistică la terminologia folosită în Directiva 2000/13/CE privind etichetarea. 
Deoarece în practică, în cazul anumitor alimente, subzistă o nesiguranţă juridică cu privire 
la delimitarea între „solid” şi „lichid” (de exemplu, în cazul ketchupului, al sosurilor, al 
maionezei, al îngheţatei, al condimentelor), alineatul (1) ar trebui să fie mai concret.

Amendamentul 52
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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
uşor de găsit şi nu trebuie acoperită.
Aceasta este indicată după cum urmează:
Termenul limită de expirare:

Data trebuie să fie precedată de termenii:

- „A se consuma de preferinţă înainte de 
(data)”, atunci când data conţine 
indicarea zilei,
- „A se consuma înainte de sfârşitul 
(luna)”, în celelalte cazuri.

Justificare

Din motive de claritate, anexa IX ar trebui inclusă în textul legislativ. Expresia „de 
preferinţă…” ar trebui să fie interpretată în conformitate cu legislaţia naţională sau cu 
acordurile naţionale care nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Derogarea de la 
menţionarea termenului de valabilitate în cazul porţiilor individuale de îngheţată se elimină. 
Porţiile individuale pot să fie separate de pachetul sau lotul în care au fost vândute; prin 
urmare, este esenţial ca fiecare porţie detaşabilă să aibă marcat termenul de valabilitate.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Declaraţia nutriţională cuprinde 
următoarele informaţii (denumită în 
continuare „declaraţie nutriţională 
obligatorie”):

(1) Declaraţia nutriţională obligatorie
cuprinde următoarele informaţii (denumită 
în continuare „declaraţie nutriţională 
obligatorie”):

Amendamentul 54
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) valoarea energetică; (a) valoarea energetică (valoarea calorică);

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) cantitatea de lipide, acizi graşi saturaţi, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri şi sare.

b) cantitatea de proteine, glucide, lipide , 
cu referire în mod special la acizi graşi 
saturaţi, fibre, zaharuri şi sare.

Justificare

Este important ca declaraţia nutriţională obligatorie să facă referire la nutrienţii cei mai 
importanţi (proteine, glucide - din care zaharuri, lipide, acizi graşi saturaţi, fibre alimentare 
şi sodiu), astfel cum au fost anterior definiţi de către legislaţia în vigoare (Directiva 
90/496/CEE). Informaţiile nutriţionale nu trebuie să se concentreze doar pe nutrienţii care 
pot cauza potenţiale probleme, scoţându-i în mod special în evidenţă, având în vedere faptul 
că o alimentaţie sănătoasă necesită un aport echilibrat al tuturor acestor elemente.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6 – primul paragraf – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cantităţile de acizi graşi saturaţi, acizi 
graşi trans, fibre şi proteine.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

sau pentru produsele vitivinicole, astfel 
cum sunt definite la articolul 1 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 şi 
la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1601/1991 al 
Consiliului, produse similare, cu excepţia 
celor obţinute din struguri, cidru, cidru de 
pere, bere şi băuturi spirtoase, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 110/2008, şi pentru 
alte băuturi alcoolice. Comisia întocmeşte 
un raport după [cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament] privind 
aplicarea prezentului alineat pentru 
produsele respective, care poate fi însoţit 
de acte specifice de stabilire a normelor 
referitoare la declaraţia nutriţională pentru 
aceste produse. Actele respective, destinate 
să modifice elemente neesenţiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 290 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene.

Justificare

Înainte de a impune menţionarea ingredientelor sau a caracteristicilor nutritive pe eticheta 
băuturilor alcoolice care nu sunt consumate pentru valoarea lor nutritivă, ar trebui 
clarificate o serie de chestiuni fundamentale. În plus, regulamentele nr. 479/2008, nr. 
1601/91 şi nr. 110/2008 prevăd modalităţile de prezentare şi etichetare ale vinurilor şi 
băuturilor spirtoase. Regulamentele respective prevăd, de asemenea, posibilitatea definirii 
normelor de aplicare prin intermediul procedurii de comitologie specifică acestora. Pentru a 
asigura coerenţa, aceste dispoziţii trebuie păstrate.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – literele f şi g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) fibre; eliminat
(g) proteine;
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Amendamentul 59

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) colesterol;

Justificare

Poate fi util pentru consumator să se indice separat colesterolul de grăsimile care îl conţin.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Justificare

Nu considerăm că este vorba despre un element neesenţial. Schimbarea listei de nutrienţi va 
avea un impact semnificativ; prin urmare, considerăm că aceasta ar trebui să rămână de 
competenţa legislatorului.

Amendamentul 61

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 
sfârşitul termenului de valabilitate, care se 
bazează, după caz, pe următorii factori: 

(a) analiza produsului alimentar efectuată (a) analiza produsului alimentar efectuată 
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de producător; or de producător; or
(b) un calcul făcut cu ajutorul valorilor 
medii cunoscute sau reale ale 
ingredientelor utilizate; or

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

(c) un calcul obţinut pe baza unor date 
general stabilite şi acceptate.

(c) un calcul obţinut pe baza unor date 
general stabilite şi acceptate.

Normele de aplicare pentru indicarea 
valorii energetice şi a nutrienţilor în ceea 
ce priveşte precizia valorilor declarate, în 
special diferenţele dintre valorile declarate 
şi 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 şi a nutrienţilor în ceea 
ce priveşte precizia valorilor declarate, în 
special diferenţele dintre valorile declarate 
şi cele stabilite în decursul controalelor 
oficiale, se stabilesc în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 49 
alineatul (2), după avizul Autorităţii 
Europene pentru Siguranţa Alimentară, 
la intrarea în vigoare a regulamentului. 

Justificare

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die  Durchschnittswerte auf das  Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt  je nach Ernte oder Sorte  natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Valoarea energetică şi cantitatea de 
nutrienţi menţionate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau, 
sub rezerva dispoziţiilor articolului 32 
alineatele (2) şi (3), pe porţie.

(2) Valoarea energetică şi cantitatea de 
nutrienţi sau de componenţi ai acestora
menţionate la alineatul (1) sunt exprimate 
pentru 100 g sau 100 ml. 

Valoarea energetică şi cantitatea de 
nutrienţi menţionate la alineatul (1) 
trebuie exprimate şi pe porţie, în cazul în 



AD\806188RO.doc 39/59 PE430.628v02-00

RO

care produsul alimentar este preambalat 
ca porţie individuală. 
În cazul în care se oferă informaţii pe 
porţie, trebuie menţionat numărul 
porţiilor din ambalaj.
Porţiile sunt indicate prin utilizarea 
cuvântului „porţie”.

Justificare

Pentru a le permite consumatorilor să compare diversele produse alimentare din cadrul 
aceleiaşi categorii, indiferent de dimensiunile sau conţinutul ambalajelor, declararea, în 
fiecare caz, a valorii energetice şi a cantităţii de nutrienţi pentru 100 gr sau 100 ml constituie 
un imperativ. În plus, poate fi posibil să se furnizeze aceste informaţii pe porţie, dacă 
producătorul doreşte acest lucru.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declaraţia nutriţională obligatorie este
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referinţă stabilite 
în partea B din anexa XI pentru 100 g, 100 
ml sau pe porţie. Eventualele menţiuni 
privind vitaminele şi mineralele sunt 
exprimate, de asemenea, ca procent din 
aporturile alimentare de referinţă stabilite 
în partea A punctul 1 din anexa XI .

(3) Declaraţia nutriţională pentru valoarea 
energetică, lipide, acizi graşi saturaţi, 
zaharuri şi sare poate fi exprimată, în mod 
suplimentar, ca procent din aporturile 
alimentare de referinţă stabilite în partea B 
din anexa XI pentru 100 g sau 100 ml sau, 
în conformitate cu articolul 31 alineatul 
(2), pe porţie. Eventualele menţiuni privind 
vitaminele şi mineralele sunt exprimate, de 
asemenea, ca procent din aporturile 
alimentare de referinţă stabilite în partea A 
punctul 1 din anexa XI .

Justificare

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

Amendamentul 64
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Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declaraţia privind poliolii şi/sau 
amidonul, declaraţia privind tipul de acizi 
graşi, alta decât declaraţia obligatorie 
privind acizii graşi saturaţi menţionată la 
articolul 29 alineatul (1) litera (b), sunt 
prezentate în conformitate cu partea B din 
anexa XIII.

(4) Declaraţia privind poliolii şi/sau 
amidonul şi declaraţia privind tipul de acizi 
graşi, alta decât declaraţia obligatorie 
privind acizii graşi saturaţi şi acizii graşi 
trans menţionată la articolul 29 alineatul 
(1), sunt prezentate în conformitate cu 
partea B din anexa XIII.

Justificare

Acizii graşi trans se includ, alături de acizii graşi saturaţi, în declaraţia nutriţională 
obligatorie şi, prin urmare, se elimină de pe lista datelor voluntare.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În afară de declaraţia nutriţională 
pentru 100 g sau 100 ml menţionată la 
articolul 31 alineatul (2), informaţiile pot 
fi exprimate pentru fiecare porţie,
corespunzătoare cantităţii de pe etichetă,
cu condiţia să fie precizat numărul de 
porţii din ambalaj.

(1) Pe lângă etichetarea nutriţională 
pentru 100 g sau 100 ml, etichetarea 
nutriţională poate fi exprimată pe porţie, 
cu condiţia să fie precizată cantitatea 
conţinută într-o porţie.

Justificare

Adaptare lingvistică a textului la versiunea în limba engleză a textului („in addition”).  
Pentru a evita inducerea în eroare a consumatorului ar trebui să fie posibilă etichetarea 
nutriţională pentru fiecare porţie, în cazul în care cantitatea conţinută în acea porţie este 
specificată clar pe produs. Indicarea, în plus, a numărului de porţii din ambalaj ar trebui să 
fie opţională.

Amendamentul 66
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Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declaraţia nutriţională poate fi 
exprimată numai raportat la porţie în cazul 
în care produsul alimentar este preambalat 
ca porţie individuală.

(2) Declaraţia nutriţională poate fi 
exprimată numai raportat la porţie în cazul 
în care produsul alimentar este preambalat 
în mod clar ca porţie individuală sau în 
mai multe porţii uşor de identificat, toate 
având aceleaşi dimensiuni.

Justificare

Produsele alimentare care sunt în mod clar preambalate ca porţie individuală sau în mai 
multe porţii separate, toate având aceleaşi dimensiuni, trebuie tratate în acelaşi fel ca şi 
produsele preambalate în porţii individuale.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia adoptă acte pentru a stabili 
modul de exprimare în câmpul vizual 
principal a elementului menţionat la 
articolul 29 alineatul (1) litera (a) numai 
raportat la porţie pentru produsele 
alimentare care nu sunt menţionate la 
alineatul (2). Actele respective, destinate 
să modifice elemente neesenţiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 290 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene până la expirarea perioadei de 
tranziţie.

Justificare

 În anumite cazuri, ar fi, de asemenea, util pentru consumatori dacă valoarea energetică ar fi 
indicată pe porţie. Definiţia dimensiunii acestor porţii trebuie totuşi să fie întotdeauna 
armonizată pentru a permite o comparaţie simplă între diferite mărci pentru acelaşi tip de 
produs.
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Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 33 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În afară de formele de exprimare 
menţionate la articolul 31 alineatele (2) şi
(3), declaraţia nutriţională poate fi 
exprimată în alte moduri, cu condiţia să fie 
respectate următoarele cerinţe esenţiale:

(1) În afară de formele de exprimare 
menţionate la articolul 31 alineatele (2) şi
(3), declaraţia nutriţională poate fi 
exprimată grafic, cu condiţia să fie 
respectate următoarele cerinţe esenţiale:

(a) forma de exprimare are drept scop să 
faciliteze înţelegerea de către consumator a 
contribuţiei sau a importanţei produsului 
alimentar pentru valoarea energetică şi 
conţinutul de nutrienţi al unui regim 
alimentar; şi

(a) forma de exprimare are drept scop să 
faciliteze înţelegerea de către consumator a 
contribuţiei sau a importanţei produsului 
alimentar pentru valoarea energetică şi 
conţinutul de nutrienţi al unui regim 
alimentar; şi

(b) se bazează pe aporturile armonizate de 
referinţă sau, în absenţa acestora, pe 
sfaturile ştiinţifice general acceptate 
privind valoarea energetică şi aporturile de 
nutrienţi; şi

(b) se bazează pe aporturile de referinţă
stabilite în partea B din anexa XI pentru 
100 g sau 100 ml. În cazul în care un 
produs este preambalat ca porţie 
individuală sau livrat în cantităţi mai mici 
de 100 g/ml, specificarea pe porţie 
raportată la cantitatea livrată este 
suficientă. În absenţa aporturilor de 
referinţă, ea se bazează pe sfaturile 
ştiinţifice general acceptate privind 
valoarea energetică şi aporturile de 
nutrienţi; şi

(c) se bazează pe elemente care dovedesc 
cunoaşterea şi utilizarea de către 
consumatorul de rând a prezentării 
informaţiilor.

(c) se bazează pe elemente care dovedesc 
cunoaşterea şi utilizarea de către 
consumatorul de rând a prezentării 
informaţiilor.

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

(2) În anexa XIII partea Ca sunt 
prevăzute modele de reprezentare grafică.

Justificare

O reprezentare grafică poate contribui în mod considerabil la o mai bună înţelegere a 
informaţiilor nutriţionale de către consumatori.
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Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Menţiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declaraţia 
nutriţională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar şi în 
următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de lipide, acizi graşi saturaţi, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri şi sare.

(1) Menţiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declaraţia 
nutriţională obligatorie, sunt afişate în 
acelaşi câmp vizual. După caz, acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar şi în 
următoarea ordine: valoarea energetică, 
cantitatea de proteine, carbohidraţi, lipide 
, glucide, cu referire în mod special la acizi 
graşi saturaţi, fibre, zaharuri, şi sare.

Justificare

Pentru permite consumatorilor să observe imediat valoarea energetică a produsului, aceasta 
ar trebui să fie indicată pe eticheta de pe partea din faţă a ambalajului. Pe lângă furnizarea 
unor informaţii mai cuprinzătoare pentru consumatori, este util ca aceştia să dispună în 
acelaşi câmp vizual de toate informaţiile de care au nevoie pentru a face o alegere în 
cunoştinţă de cauză.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 71
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Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazurile în care valoarea energetică 
sau cantitatea de nutrienţi ale unui produs 
este neglijabilă, declaraţia nutriţională 
referitoare la elementele respective poate fi 
înlocuită cu menţiunea „Conţine cantităţi 
nesemnificative de ….” amplasată în 
imediata apropiere a declaraţiei 
nutriţionale, dacă aceasta există.

(4) În cazurile în care valoarea energetică 
sau cantitatea de nutrienţi ale unui produs 
este neglijabilă, declaraţia nutriţională 
referitoare la elementele respective nu este 
obligatorie, cu excepţia alergenilor.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile în care valoarea energetică 
sau cantitatea de nutrienţi a unui produs 
este egală cu zero, declaraţia nutriţională 
referitoare la elementele respective poate 
fi înlocuită cu menţiunea „Nu conţine ...” 
amplasată în imediata apropiere a 
declaraţiei nutriţionale, în cazul în care se 
afişează o astfel de declaraţie.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislaţia comunitară 
specifică, se aplică alineatele (3) şi (4) 
atunci când ţara de origine sau locul de 
provenienţă al produsului alimentar este 
menţionat în mod voluntar pentru a 
informa consumatorii că un produs 
alimentar îşi are originea sau provine din 
Comunitatea Europeană sau o anumită ţară 

(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislaţia comunitară 
specifică, şi în special Regulamentul (CE) 
nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 
2006 privind specialităţile tradiţionale 
garantate din produse agricole şi 
alimentare1, Regulamentul (CE) nr. 
510/2006 al Consiliului din 20 martie 
2006 privind protecţia indicaţiilor 
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sau un anumit loc. geografice şi a denumirilor de origine ale 
produselor agricole şi alimentare2, 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al 
Consiliului din 29 aprilie 2008 privind 
organizarea comună a pieţei vinicole3, 
Regulamentul (CE) nr. 110/2008 din 15 
ianuarie 2008 al Parlamentului European 
şi al Consiliului privind definirea, 
descrierea, prezentarea, etichetarea şi 
protecţia indicaţiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase4, Regulamentul 
(CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 
iunie 1991 de stabilire a normelor 
generale privind definirea, desemnarea şi 
prezentarea vinurilor aromatizate, a 
băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a 
cocteilurilor aromatizate din produse 
vitivinicole5, se aplică alineatele (3) şi (4) 
atunci când ţara de origine sau locul de 
provenienţă al produsului alimentar este 
menţionat în mod voluntar pentru a 
informa consumatorii că un produs 
alimentar îşi are originea sau provine din 
Comunitatea Europeană sau o anumită ţară 
sau un anumit loc. 
1 JO L 93, 31.3.2006, p. 1.
2 JO L 93, 31.3.2006, p. 12.
3 JO L 148, 6.6.2008, p. 1.
4 JO L 39, 13.2.2008, p. 16.
5 JO L 149, 14.6.1991, p. 1.

Justificare

Este important să se clarifice domeniul de aplicare exact al alineatului 2. Obiectivul Comisiei 
pare a fi acela de a scuti de la etichetarea de origine produsele cu indicaţie geografică. 
Există 5 regulamente privind indicaţiile geografice şi ar fi oportun ca acestea să fie 
menţionate.

Amendamentul 74
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Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dispoziţiile articolului 14 nu se 
aplică informaţiilor voluntare, dar aceste 
informaţii sunt, în orice caz, perfect 
lizibile.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Atunci când ţara de origine sau locul de 
provenienţă al produsului alimentar nu 
coincide cu cea a ingredientului 
(ingredientelor) său (sale) de bază, se va 
menţiona, de asemenea, ţara de origine sau 
locul de provenienţă al respectivului 
(respectivelor) ingredient(e), cu excepţia 
produselor pentru care eticheta cu lista de 
ingrediente nu este obligatorie, în 
conformitate cu articolul 20 din prezentul 
regulament.

Justificare

Este necesară modificarea alineatului (3) pentru a menţine coerenţa textului, specificând 
faptul că alineatul (3) nu se aplică categoriilor de produse scutite menţionate la articolul 20 
alineatul (1).

Amendamentul 76

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În ceea ce priveşte whisky-ul, trebuie 
oferite întotdeauna informaţii privind ţara 
de origine, iar acestea trebuie să figureze 
în câmpul vizual principal. În cazul în 
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care whisky-ul este produs în cel puţin 
două ţări, trebuie menţionată fiecare 
dintre acestea.

Justificare

O practică devenită tradiţie impune ca whisky-ul comercializat în UE să prezinte indicaţii 
privind ţara de origine, iar consumatorii acordă deosebită importanţă acestei informaţii.  
Unele whisky-uri care nu prezintă precizări privind originea folosesc alte indicaţii pentru a 
sugera că provin dintr-una dintre principalele ţări producătoare de whisky, deşi nu este 
cazul.  Prin urmare, toate whisky-urile comercializate în UE trebuie să prezinte indicaţii 
privind originea pentru a evita inducerea consumatorilor în eroare.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Capitolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

capitol eliminat

Justificare

Dispoziţiile naţionale contravin principiului armonizării şi liberei circulaţii a bunurilor pe 
piaţa internă.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Capitolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

capitol eliminat

Justificare

Dispoziţiile naţionale contravin principiului armonizării şi liberei circulaţii a bunurilor pe 
piaţa internă.

Amendamentul 79
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Propunere de regulament
Articolul 53 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 alineatul (1) se aplică de la 
[prima zi a lunii, 15 ani de la intrarea în 
vigoare].

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

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

Amendamentul 81
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Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsele alimentare introduse pe piaţă 
înainte de data intrării în vigoare a 
prezentului regulament, care nu respectă 
cerinţele acestuia, pot fi comercializate pe 
piaţa Uniunii până la epuizarea 
stocurilor. 

Amendamentul 82

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„conţine o sursă de fenilalanină” „conţine aspartam”

Justificare

Acest amendament are drept scop să faciliteze înţelegerea consumatorilor prin înlocuirea 
unei denumiri tehnice cu o denumire mai uzuală.

Amendamentul 83

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. TRATAMENTUL DE SUPRAFAŢĂ 
AL FRUCTELOR ŞI LEGUMELOR
Fructele şi 
legumele care au 
fost tratate la 
suprafaţă după 
recoltare 
utilizându-se 
aditivi sau 
pesticide

„Suprafaţă 
tratată”
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Justificare

Normele în vigoare nu cuprind nicio cerinţă generală de informare cu privire la tratamentul 
de suprafaţă al fructelor şi legumelor după recoltare, fie cu aditivi, fie cu pesticide, pentru a 
menţine prospeţimea acestora.  Aceasta înseamnă că produsele au o altă formă de 
„prospeţime” decât cea aşteptată de consumator. Consumatorii au dreptul de a primi 
informaţii cu privire la faptul că produsele alimentare pe care le cumpără au fost supuse unui 
tratament de suprafaţă.

Amendamentul 84

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Carne şi produse din carne de pasăre

În cazul în care au fost utilizate proteine 
din carne de vită sau de porc pentru 
fabricarea produselor din carne de pui, 
acest lucru ar trebui să fie indicat clar pe 
ambalaj.

Justificare

În cazul în care au fost utilizate proteine din carne de vită sau de porc pentru creşterea 
greierilor, consumatorul ar trebui să fie informat în acest sens. Aceasta constituie o 
informaţie deosebit de importantă pentru consumatori, în special pentru cei cu o anumită 
sensibilitate religioasă.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuţele 3, 4, 5 şi 5a (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- apă destinată consumului uman, inclusiv 
în cazul în care singurele ingrediente 
adăugate sunt dioxidul de carbon şi/sau 
arome;

- apă minerală naturală sau alte tipuri de
apă destinate consumului uman, inclusiv în 
cazul în care singurele ingrediente 
adăugate sunt dioxidul de carbon şi/sau 
arome; 

- ierburi, condimente sau amestecuri ale 
acestora;

ierburi, condimente, mirodenii şi
amestecuri ale acestora;
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- sare şi înlocuitori de sare; - sare şi înlocuitori de sare;

- zahăr;

Justificare
Ape: articolul 28 alineatul (1) din propunere prevede că „dispoziţiile prezentei secţiuni nu se 
aplică produselor alimentare care intră în domeniul de aplicare al următoarei legislaţii: (b) 
Directiva Consiliului din 15 iulie 1980 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind 
exploatarea şi comercializarea apelor minerale naturale. Pentru a se evita confuziile, este 
important să se dispună de o singură excepţie la anexa IV, care să acopere toate tipurile de 
apă îmbuteliată, similar modului în care s-a procedat la articolele 1 şi 2 din Directiva 
90/496.
Ierburi: clarificare.
Zahăr: Zahărul este compus dintr-un singur nutrient, care este uşor de identificat şi nu 
induce consumatorii în eroare.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuţa 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

- produse alimentare ambalate sau în 
recipiente a căror suprafaţă maximă este 
mai mică de 75 cm²;

Justificare

Ambalajele mai mici de 75 cm² ar trebui scutite de etichetarea nutriţională obligatorie.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuţa 16a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- gumă de mestecat;

Justificare

Produse precum asortimentele şi cadourile, ambalajele multiple compozite şi guma de 
mestecat ar trebui exceptate la rândul lor.
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Amendamentul 88

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- produse alimentare care nu sunt 
preambalate, inclusiv cele oferite în 
cadrul unităţilor de restauraţie colectivă, 
destinate consumului direct;

Justificare

Şi în societăţile de vânzare cu amănuntul sau în societăţile artizanale din sectorul alimentar, 
inclusiv unităţile de restauraţie colectivă, sunt fabricate produse care sunt oferite direct 
consumatorului. În cazul acestora nu există procedee standardizate, iar ingredientele se 
modifică zilnic. Sectorul producătorilor tradiţionali reprezintă un garant pentru păstrarea 
specialităţilor regionale şi a diversităţii ofertei. În consecinţă, este important ca producătorii 
menţionaţi să fie scutiţi de declaraţia nutriţională obligatorie.

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Anexa V – partea Ca (nouă)

Textul propus 
de Comisie

Amendamentul

PARTEA Ca – DENUMIREA COMERCIALĂ A ALIMENTELOR 
CARE SUNT ASEMĂNĂTOARE CU ALTE ALIMENTE
Nr. Abatere în ceea ce priveşte tipul, 

natura şi compoziţia 
Denumirea 
comercială 

1. În privinţa brânzei, înlocuirea 
totală sau parţială a grăsimii 
animale cu grăsime vegetală

imitaţie de brânză

2. În privinţa şuncii, modificarea 
compoziţiei prin introducerea 
unor ingrediente mărunţite cu un 
conţinut de carne foarte redus 

imitaţie de şuncă

Justificare

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

Amendamentul 90



AD\806188RO.doc 53/59 PE430.628v02-00

RO

Propunere de regulament
Anexa VI – partea A – punctul 5 – coloana din stânga

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Amestecurile de condimente sau ierburi, 
atunci când nici unul sau nici una nu 
predomină în proporţie, în funcţie de 
greutate

5. Amestecurile sau preparatele din 
condimente sau ierburi, atunci când nici 
unul sau nici una nu predomină în 
proporţie, în funcţie de greutate

Justificare

Menţinerea normei actuale. Până acum erau şi preparatele din condimente incluse.

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Anexa VI – partea B – punctele 1 şi 2 – coloana din dreapta

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „Ulei”, completată: 1. „Ulei”, completată:
fie prin calificativul, după caz, „vegetală” 
sau „animală”, sau

fie prin calificativul, după caz, „vegetală” 
sau „animală”, sau

fie prin indicarea originii specifice vegetale 
sau animale

fie prin indicarea originii specifice vegetale 
sau animale

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

Adjectivul „hidrogenat” trebuie să 
însoţească indicarea unui ulei hidrogenat

2. „Grăsime”, completată: 2. „Grăsime”, completată:
fie prin calificativul, după caz, „vegetală” 
sau „animală”, sau

fie prin calificativul, după caz, „vegetală” 
sau „animală”, sau

fie prin indicarea originii specifice vegetale 
sau animale

fie prin indicarea originii specifice vegetale 
sau animale

Adjectivul „hidrogenat” trebuie să 
însoţească indicarea unei grăsimi 
hidrogenate, cu excepţia cazurilor în care 
cantitatea de acizi graşi saturaţi sau trans 
este inclusă în declaraţia nutriţională

Adjectivul „hidrogenat” trebuie să 
însoţească indicarea unei grăsimi 
hidrogenate
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Justificare

Acizii graşi trans sunt recunoscuţi ca fiind nocivi pentru sănătate şi sunt interzişi în mai multe 
ţări. Menţionarea prezenţei lor trebuie să fie deci obligatorie şi vizibilă în mod special. 
Faptul că aceştia sunt incluşi în declaraţia nutriţională nu trebuie să împiedice menţionarea 
clară a acestora printre ingrediente.

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Anexa VI – partea B – punctul 4 – coloana din stânga

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Amidon şi amidoane modificate pe cale 
fizică sau enzimatică

4. Amidon, amidoane modificate pe cale 
fizică sau enzimatică, amidon prăjit sau 
dextrinat, amidon modificat prin 
tratament acid sau alcalin şi amidon albit

Justificare

Categoria „amidon“ ar trebui să includă şi amidonul prăjit sau dextrinat, amidonul 
modificat prin tratament acid sau alcalin şi amidonul albit. Aceste substanţe se folosesc în 
practică la producerea alimentelor şi ar trebui declarate în lista ingredientelor. Directiva 
95/2/CE privind aditivii îi exclude în mod explicit din sfera sa de aplicare.

Amendamentul 93

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.

Justificare

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

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Anexa XI – partea A – punctul 1 şi tabel

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Vitamine şi minerale care pot fi 
declarate şi dozele zilnice recomandate ale 
acestora (DZR)

1. Vitamine şi minerale care pot fi 
declarate şi dozele zilnice recomandate ale 
acestora (DZR)

Vitamina A (µg) 800 Vitamina A (µg) 800
Vitamina D (µg) 5 Vitamina D (µg) 5
Vitamina E (mg) 10 Vitamina E (mg) 12

Vitamina K (µg) 75
Vitamina C (mg) 60 Vitamina C (mg) 80

Tiamină (mg) 1,4 Tiamină (vitamina B1)
(mg)

1,1

Riboflavină (mg) 1,6 Riboflavină (mg) 1,4
Niacină (mg) 18 Niacină (mg) 16
Vitamina B6 (mg) 2 Vitamina B6 (mg) 1,4
Acid folic (µg) 200 Acid folic (µg) 200
Vitamina B12 (µg) 1 Vitamina B12 (µg) 2,5
Biotină (mg) 0,15 Biotină (µg) 50
Acid pantotenic (mg) 6 Acid pantotenic (mg) 6

Potasiu (mg) 2000
Clorură (mg) 800

Calciu (mg) 800 Calciu (mg) 800
Fosfor (mg) 800 Fosfor (mg) 700
Fier (mg) 14 Fier (mg) 14
Magneziu (mg) 300 Magneziu (mg) 375
Zinc (mg) 15 Zinc (mg) 10

Cupru (mg) 1
Mangan (mg) 2
Fluorură (mg) 3,5
Seleniu (μg) 55
Crom (µg) 40
Molibden (µg) 50

Iod (µg) 150 Iod (µg) 150

Justificare

Valorile DZR ar trebui adaptate la noile valori de referinţă în conformitate cu modificările 
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aduse Directivei 2008/100/CE privind indicarea valorii nutritive pe etichete (JO L 285, p. 9). 

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Anexa XII – tabel

Textul propus de Comisie Amendamentul

- glucide (cu excepţia 
poliolilor)

4 kcal/g —
17 kJ/g

- glucide (cu excepţia 
poliolilor)

4 kcal/g

- 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

Justificare

Calculul cu două unităţi diferite conduce la rezultate contradictorii din cauza factorilor de 
conversie inconsistenţi. Deoarece „kcal“ reprezintă o unitate de măsură înţeleasă mai uşor 
de consumatori decât unitatea de măsură „kJ“, menţiunea trebuie să fie exclusiv în „kcal“.

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Anexa XIII – partea A – tabel – rândul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Energie kJ şi kcal - Energie kcal

Amendamentul 97
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Propunere de regulament
Anexa XIII – partea Ca (nouă)

Textul propus de 
Comisie

Amendamentul

PARTEA C - REPREZENTAREA GRAFICĂ A DECLARAŢIEI
NUTRIŢIONALE
Dacă declaraţia nutriţională este reprezentată, de asemenea, 
grafic, aceasta poate lua şi una dintre următoarele forme, pe 
lângă alte reprezentări grafice:  
Model cilindric:

100 g contains: 
kcal / sugars / fat / saturates / salt 
percentage of the recommended daily intake of an adult
1 plus 4 model
Variant 1

per portion (portion = 50 g) 
energy / sugars / fat / saturates / salt 
guide values as % of daily intake
Variant 2
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per portion (portion = 50 g)
energy / sugars / fat / saturates / salt 
guide values as % of daily intake

Justificare

Acest amendament este conex amendamentului 33 alineatul (1) depus de aceiaşi autori. O 
reprezentare grafică poate contribui în mod considerabil la o mai bună înţelegere a 
informaţiilor nutriţionale de către consumatori.
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