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Amendamentul 80
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Normele comunitare ar trebui să se 
aplice numai întreprinderilor, al căror 
concept implică o anumită continuitate a 
activităților și un anumit nivel de 
organizare. Operațiuni cum ar fi livrarea
ocazională de produse alimentare către 
terți, servirea și vânzarea produselor 
alimentare de către persoane fizice, de 
exemplu în cadrul unor evenimente 
caritabile sau târguri și reuniuni ale 
comunității locale, precum și vânzarea 
produselor alimentare sub diferite forme 
de comercializare directă de către 
agricultori nu sunt reglementate de 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament. Pentru a evita 
suprasolicitarea, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii din 
sectorul alimentar artizanal, produsele 
care nu sunt preambalate ar trebui 
excluse de la cerințele de etichetare.

Or. en

Justificare

What is important here is not the handling of food but its delivery to third parties; duplication 
should be avoided. Farmers whose businesses are involved in direct marketing (sale from the 
farm, at markets, on the street or house-to-house) would be over-stretched if they were 
required to comply with the requirements of this Regulation. Is this is a vital income niche for 
farmers, direct marketing of food by farmers should as a general principle be excluded from 
the scope of this Regulation. 

Small and Medium-sized enterprises in the traditional food production sector, produce 
products which are not prepackaged for direct delivery to the consumer. There are no 
standardised procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind 
that the traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional 
specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products 
available. It is therefore important to exclude these products from the compulsory nutrition 
declaration requirement.
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Amendamentul 81
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Pentru a permite legislației privind 
informațiile referitoare la produsele 
alimentare să se adapteze la evoluția 
necesităților consumatorilor în materie de 
informații și pentru a evita producerea 
inutilă de deșeuri provenite de la 
ambalaje, etichetarea obligatorie a 
produselor alimentare ar trebui să fie 
limitată la o etichetare de bază, care să 
ofere informațiile necesare, în cazul 
cărora se poate demonstra că sunt de 
maxim interes pentru majoritatea 
consumatorilor. Informațiile suplimentare, 
care depășesc cadrul etichetării de bază 
obligatorii, pot fi puse în mod voluntar la 
dispoziția consumatorilor interesați. În 
această privință, noile tehnologii ale 
informației și comunicării oferă diferite 
posibilități, cum ar fi pagini informative 
speciale de internet sau aparate de citit 
coduri de bare, plasate în punctele de 
vânzare.

Or. de

Justificare

Nu este utilă o supraîncărcare cu informații a ambalajelor. Făcând abstracție de poluarea 
provocată, supraîncărcarea cu informații depășește capacitatea de receptare a majorității 
cumpărătorilor, care decid ce să cumpere în câteva secunde. Prin urmare, trebuie să se 
garanteze prezența informațiilor de bază în cazul cărora se poate demonstra că sunt cele mai 
importante, informațiile suplimentare care depășesc cadrul etichetării de bază obligatorii 
putând fi puse la dispoziție prin mijloace alternative.
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Amendamentul 82
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În scopul de a evita o fragmentare a 
normelor privind responsabilitatea 
operatorilor din sectorul alimentar în ceea 
ce privește informațiile referitoare la 
produsele alimentare se impune clarificarea 
responsabilităților 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 privește informațiile referitoare la 
produsele alimentare se impune clarificarea 
responsabilităților 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 activități de 
vânzare cu amănuntul sau de distribuție 
care nu afectează informațiile referitoare 
la produsele alimentare ar trebui să 
acționeze prompt în momentul în care 
află că aceste informații nu respectă 
dispozițiile prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Este necesar să se clarifice circumstanțele în care operatorii din sectorul alimentar care nu 
afectează informațiile referitoare la produsele alimentare contribuie la respectarea cerințelor 
din prezentul regulament. Este, de asemenea, important să se specifice dacă dispozițiile de la 
articolul 8 nu diminuează obligațiile care decurg din articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 
178/2002 pe care comercianții cu amănuntul trebuie să le respecte.

Amendamentul 83
Liem Hoang Ngoc

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Etichetele produselor alimentare 
trebuie să fie clare și ușor de înțeles pentru 
a ajuta consumatorii care doresc să facă 
alegeri mai bine informate în privința 

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

produselor alimentare și a celor dietetice. 
Studiile arată că lizibilitatea este un 
element important în maximizarea 
posibilității ca mențiunile etichetei să poată 
influența publicul și că tipărirea cu litere de 
mici dimensiuni este una din principalele 
cauze de nemulțumire a consumatorilor 
față de etichetele produselor alimentare. 
Dimensiunea și tipul caracterelor, 
culoarea și contrastul utilizate pe aceste 
etichete ar trebui astfel să permită 
consumatorilor o lectură rapidă și ușoară.

Or. fr

Amendamentul 84
Toine Manders

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(25) Etichetele produselor alimentare 
trebuie să fie clare, ușor de înțeles și 
lizibile, fără a furniza o cantitate excesivă 
de informații, pentru a ajuta consumatorii 
care doresc să facă alegeri mai bine 
informate în privința produselor alimentare 
și a celor dietetice. Studiile arată că 
lizibilitatea este un element important în 
maximizarea posibilității ca mențiunile 
etichetei să poată influența publicul și că 
tipărirea cu litere de mici dimensiuni este 
una din principalele cauze de nemulțumire 
a consumatorilor față de etichetele 
produselor alimentare.

Or. nl

Justificare

Informațiile excesive trebuie evitate. Dacă se furnizează prea multe informații, etichetele 
produselor alimentare nu mai îndeplinesc o funcție informativă. Acest fapt le îndepărtează de 
la scopul lor, și anume acela de a da posibilitatea consumatorilor să facă alegeri în 
cunoștință de cauză în ceea ce privește produsele alimentare și alimentația.
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Amendamentul 85
Tiziano Motti, Lara Comi

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(25) Etichetele produselor alimentare 
trebuie să fie clare și ușor de înțeles pentru 
a ajuta consumatorii care doresc să facă 
alegeri mai bine informate în privința 
produselor alimentare și a celor dietetice. 
Studiile arată că lizibilitatea este un 
element important în maximizarea 
posibilității ca mențiunile etichetei să poată 
influența publicul și, prin urmare, factori 
ca dimensiunea, caracterele, culoarea și 
contrastul ar trebui luați împreună în 
considerare pentru a asigura satisfacția 
consumatorilor în ceea ce privește
etichetele produselor alimentare.

Or. it

Amendamentul 86
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

Din motive de coerență, ar trebui să se aplice aceleași norme pentru băuturile alcoolice mixte 
ca pentru vin, bere și băuturi spirtoase.

Amendamentul 87
Emma Mcclarkin

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 88
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Ar trebui să se facă o diferență între vin și celelalte băuturi alcoolice. Regulamentul (CE) nr. 
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1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 prevede un ansamblu exhaustiv de standarde 
tehnice care reglementează pe deplin totalitatea practicilor oenologice, a metodelor de 
fabricație și a modurilor de prezentare și etichetare a vinurilor, garantând astfel 
reglementarea tuturor etapelor lanțului de producție, protecția și o informare 
corespunzătoare a consumatorilor. În plus, compoziția produsului se schimbă în timp: vinul 
îmbuteliat evoluează în timp.

Amendamentul 89
Emilie Turunen

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Toate băuturile alcoolice trebuie incluse în prezentul regulament, întrucât scopul prezentului 
regulament este atingerea unui nivel ridicat de sănătate a consumatorilor.

Amendamentul 90
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la 
băuturi alcoolice. Dispoziții comunitare 
specifice privind etichetarea vinului există 
deja. Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului din 17 mai 1999 privind 
organizarea comună a pieței vitivinicole 
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vitivinicole prevede un ansamblu exhaustiv 
de standarde tehnice care reglementează pe 
deplin totalitatea practicilor oenologice, 
metodelor de fabricație și a modurilor de 
prezentare și a etichetării vinurilor, 
garantând astfel reglementarea tuturor 
etapelor, protecția și o informare 
corespunzătoare a consumatorilor. Acest 
act descrie în special într-o manieră precisă 
și exhaustivă, într-o listă a practicilor și 
tratamentelor oenologice autorizate, 
substanțele susceptibile să intre în procesul 
de elaborare, precum și condițiile de 
utilizare ale acestora; Orice practică care 
nu este inclusă în această listă este 
interzisă. Prin urmare, obligația de a indica 
lista ingredientelor și de a furniza o 
declarație nutrițională nu trebuie să fie 
aplicată în cazului vinului în această etapă.
În ceea ce privește berea și băuturile 
spirtoase menționate la articolul 2 alineatul
(1) din Regulamentul (CE) nr. […] din 
[…] al Parlamentului European și al 
Consiliului privind definirea, descrierea, 
prezentarea, etichetarea și protecția 
indicațiilor geografice ale băuturilor
spirtoase și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1576/892 al Consiliului și
pentru a asigura o abordare consecventă și 
coerență, în conformitate cu condițiile 
stabilite pentru vin, se aplică același fel de 
scutiri. Cu toate acestea, Comisia va 
prezenta un raport la cinci ani după intrarea 
în vigoare a prezentului regulament, și 
poate propune, dacă este necesar, cerințe 
specifice în contextul prezentului 
regulament.

prevede un ansamblu exhaustiv de 
standarde tehnice care reglementează pe 
deplin totalitatea practicilor oenologice, a
metodelor de fabricație și a modurilor de 
prezentare și etichetare a vinurilor, 
garantând astfel reglementarea tuturor 
etapelor, protecția și o informare 
corespunzătoare a consumatorilor. Acest 
act descrie în special într-o manieră precisă 
și exhaustivă, într-o listă a practicilor și 
tratamentelor oenologice autorizate, 
substanțele susceptibile să intre în procesul 
de elaborare, precum și condițiile de 
utilizare ale acestora; Orice practică care 
nu este inclusă în această listă este 
interzisă. Prin urmare, obligația de a indica 
lista ingredientelor și de a furniza o 
declarație nutrițională nu trebuie să fie 
aplicată în cazului vinului în această etapă.
În ceea ce privește berea, vinurile 
licoroase, vinurile spumante, vinurile 
aromatizate și alte produse similare 
obținute din alte fructe decât strugurii, 
berea cu aromă de fructe și băuturile 
spirtoase menționate la articolul 2 alineatul
(1) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului
din 15 ianuarie 2008 privind definirea,
desemnarea, prezentarea, etichetarea și
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase2, precum și ale 
băuturilor alcoolice mixte și pentru a 
asigura o abordare consecventă și coerență, 
în conformitate cu condițiile stabilite 
pentru vin, ar trebui să se aplice același fel 
de scutiri. Cu toate acestea, Comisia va 
prezenta un raport la cinci ani după intrarea 
în vigoare a prezentului regulament, și 
poate propune, dacă este necesar, cerințe 
specifice în contextul prezentului 
regulament.

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

Or. en

Justificare

Din motive de clarificare, ar trebui să fie menționate și vinurile licoroase, vinurile spumante, 
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vinurile aromatizate și alte produse similare obținute din alte fructe decât strugurii, precum și 
berea cu aromă de fructe. Vinul, berea și 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 și, prin urmare, 
acestea ar trebui scutite deocamdată și incluse în raportul prezentat de Comisie.

Amendamentul 91
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la 
celelalte băuturi alcoolice. Dispoziții 
comunitare specifice privind etichetarea 
vinului există deja. Regulamentul (CE) nr. 
1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 
privind organizarea comună a pieței 
vitivinicole prevede un ansamblu exhaustiv 
de standarde tehnice care reglementează pe 
deplin totalitatea practicilor oenologice, 
metodelor de fabricație și a modurilor de 
prezentare și a etichetării vinurilor, 
garantând astfel reglementarea tuturor 
etapelor, protecția și o informare 
corespunzătoare a consumatorilor. Acest 
act descrie în special într-o manieră precisă 
și exhaustivă, într-o listă a practicilor și 
tratamentelor oenologice autorizate, 
substanțele susceptibile să intre în procesul 
de elaborare, precum și condițiile de 
utilizare ale acestora; Orice practică care 
nu este inclusă în această listă este 
interzisă. Prin urmare, obligația de a indica 
lista ingredientelor și de a furniza o 
declarație nutrițională nu trebuie să fie 
aplicată în cazului vinului în această etapă.
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protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/892 al 
Consiliului și pentru a asigura o abordare 
consecventă și coerență, în conformitate 
cu condițiile stabilite pentru vin, se aplică 
același fel de scutiri. Cu toate acestea, 
Comisia va prezenta un raport la cinci ani 
după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, și poate propune, dacă este 
necesar, cerințe specifice în contextul 
prezentului regulament. 
2 JO L [ …], […], p.[…].

Or. en

Justificare

Deși suntem de acord cu Comisia că pentru vin se aplică regulamente speciale, nu este și 
cazul pentru bere și băuturi spirtoase: pentru consumatori este important să cunoască 
ingredientele, du doar pentru valoarea calorică a acestor produse, ci și din cauză că se 
folosesc frecvent ingrediente artificiale.

Amendamentul 92
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Ar trebui să se indice țara de origine 
sau locul de proveniență al unui produs 
alimentar atunci când, în absența unei 
astfel de mențiuni, consumatorul ar putea 
fi indus în eroare cu privire la țara de 
origine reală sau locul de proveniență 
real al produsului. În alte cazuri, 
menționarea țării de origine sau locului de 
proveniență este lăsată la aprecierea 
operatorilor din sectorul alimentar. În 
toate cazurile, furnizarea indicației țării de 
origine sau a locului de proveniență nu ar 
trebui să înșele consumatorul și trebuie să 
se fondeze pe criterii clar definite care
garantează aplicarea de norme identice la 

(29) Pentru a garanta o deplină 
transparență și trasabilitate, indicarea
țării de origine sau a locului de proveniență
a tuturor tipurilor de carne ar trebui să fie 
obligatorie. În toate cazurile, furnizarea 
indicației țării de origine sau a locului de 
proveniență nu ar trebui să înșele 
consumatorul și trebuie să se fondeze pe 
criterii clar definite care permit 
consumatorului să înțeleagă informațiile 
privind țara de origine sau locul de 
proveniență al produsului alimentar. Astfel 
de criterii nu ar trebui să se aplice 
indicațiilor referitoare la numele sau adresa 
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nivelul industriei și care permit 
consumatorului să înțeleagă informațiile 
privind țara de origine sau locul de 
proveniență al produsului alimentar. Astfel 
de criterii nu ar trebui să se aplice 
indicațiilor referitoare la numele sau adresa 
operatorului din sectorul alimentar.

operatorului din sectorul alimentar.

Or. en

Justificare

Din motive de transparență, consumatorii ar trebui să știe din ce țară provine carnea.

Amendamentul 93
Emma Mcclarkin

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 94
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Ar trebui să se facă o diferență între vin și celelalte băuturi alcoolice. Regulamentul (CE) nr. 
1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 prevede un ansamblu exhaustiv de standarde 
tehnice care reglementează pe deplin totalitatea practicilor oenologice, a metodelor de 
fabricație și a modurilor de prezentare și etichetare a vinurilor, garantând astfel 
reglementarea tuturor etapelor lanțului de producție, protecția și o informare 
corespunzătoare a consumatorilor. În plus, compoziția produsului se schimbă în timp: vinul 
îmbuteliat evoluează în timp.

Amendamentul 95
Liem Hoang Ngoc

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(34) În general, consumatorii nu observă 
contribuția potențială a băuturilor alcoolice 
la alimentația globală. Prin urmare, este 
necesar să se garanteze informarea acestora 
cu privire la conținutul energetic și de 
carbohidrați al tuturor băuturilor 
alcoolice, inclusiv al băuturilor alcoolice 
mixte.

Or. fr

Amendamentul 96
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pentru a evita obligațiile inutile pentru
industrie, anumite categorii de produse 
alimentare neprelucrate sau pentru care 

(36) Pentru a evita obligațiile inutile pentru 
producătorii și comercianții de produse 
alimentare, anumite categorii de produse 
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informațiile nutriționale nu constituie un 
factor determinant pentru alegerea 
consumatorului ar trebui să fie scutite de la 
introducerea obligatorie a declarației 
nutriționale, cu excepția cazului în care 
obligația de a furniza respectivele 
informații este prevăzută de un alt act al 
legislației comunitare.

alimentare neprelucrate sau pentru care 
informațiile nutriționale 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 
declarației nutriționale, cu excepția cazului 
în care obligația de a furniza respectivele 
informații este prevăzută de un alt act al 
legislației comunitare.

Or. en

Justificare

Nu ar fi corect ca, în viitor, ambalajele produselor alimentare ar trebui mărite numai ca 
urmare a dispozițiilor extinse privind etichetarea. Acest lucru ar genera mai multe deșeuri 
din ambalaje și, în același timp, porții mai mari sau ambalaje derutant de mari cu mult spațiu 
gol înăuntru.

Amendamentul 97
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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etichetei.

Or. en

Justificare

Până în prezent, nu au fost efectuate studii cu privire la comportamentul consumatorilor la 
cumpărarea de produse alimentare, care să ia cuprindă toate statele membre (a se vedea și 
considerentul 38). În plus, din cauza diversității ambalajelor pentru alimente, este foarte 
dificilă definirea unui „câmp vizual principal”, iar în unele cazuri „partea din față” este 
greu de identificat. Informațiile furnizate ar trebui să fie simple, clare, ușor de înțeles și sub o 
formă ușor de recunoscut; totuși acest lucru nu înseamnă neapărat că acestea ar trebui 
limitate la partea din față a ambalajului.

Amendamentul 98
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
și pentru a servi scopului pentru care a fost 
introdusă și dat fiind nivelul curent scăzut 
de cunoștințe privind alimentația, 
informația prezentată ar trebui să fie simplă 
și ușor de înțeles. Studiile au arătat că, 
atunci când se decid să cumpere un produs, 
consumatorii găsesc utilă prezentarea 
informațiilor în câmpul vizual principal, și 
anume, pe partea din față a ambalajelor.
Prin urmare, pentru ca în momentul 
achiziționării produselor alimentare, 
consumatorii să poată observa cu ușurință 
informațiile nutriționale esențiale,
„valoarea energetică (calorică)” ar trebui 
să fie indicată în câmpul vizual principal, 
pe partea din față a ambalajului, de 
preferință printr-un sistem de codificare 
în diferite culori. Cu toate acestea, toate 
informațiile nutriționale (cu repetarea 
valorii energetice) ar trebui plasate în 
același câmp vizual, într-un singur loc de 
pe ambalaj.
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Or. en

Justificare

Deși experiențele cu sistemul de codificare în diferite culori sunt pozitive, este prea devreme 
în acest stadiu să obligăm statele membre să pună în aplicare un astfel de sistem. Este nevoie 
de mai multe informații și de mai multe probe. Acest lucru se specifică, de asemenea, în 
considerentul 38, prin care se solicită continuarea cercetărilor privind înțelegerea 
consumatorilor din diferite state membre, astfel încât să poată fi introduse sisteme 
armonizate.

Amendamentul 99
Emma Mcclarkin

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 100
Toine Manders

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. nl

Justificare

Informațiile excesive trebuie evitate. Dacă se furnizează prea multe informații, etichetele 
produselor alimentare nu mai îndeplinesc o funcție informativă. Acest fapt le îndepărtează de 
la scopul lor, și anume acela de a da posibilitatea consumatorilor să facă alegeri în 
cunoștință de cauză în ceea ce privește produsele alimentare și alimentația.

Amendamentul 101
Emilie Turunen

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
și pentru a servi scopului pentru care a fost
introdusă și dat fiind nivelul curent scăzut 

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

de cunoștințe privind alimentația, 
informația prezentată ar trebui să fie simplă 
și ușor de înțeles. Studiile au arătat că, 
atunci când se decid să cumpere un produs, 
consumatorii găsesc utilă prezentarea 
informațiilor în câmpul vizual principal, și 
anume, pe partea din față a ambalajelor.
Prin urmare, pentru ca în momentul 
achiziționării produselor alimentare, 
consumatorii să poată observa cu ușurință 
informațiile nutriționale esențiale, aceste 
informații ar trebui să fie plasate în câmpul 
vizual principal al etichetei. Eticheta ar 
trebui să fie un sistem de codificare în 
culorile verde, galben și roșu combinate 
cu textul „ridicat”, „mediu” și „scăzut” și 
comunicat pentru 100 g sau 100 ml. 
Cercetările au arătat că consumatorii 
găsesc mai ușor de înțeles informațiile 
prezentate într-un sistem multicolor.

Or. en

Justificare

Având în vedere cercetările actuale și obiectivul de îmbunătățire a dietei și a înțelegerii de 
către consumatori a alimentelor, este necesar ca informațiile de pe partea din față a 
ambalajului să fie constituite dintr-un text și coduri de culori inteligibile.

Amendamentul 102
Emma Mcclarkin

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
și pentru a servi scopului pentru care a fost 
introdusă și dat fiind nivelul curent scăzut 
de cunoștințe privind alimentația, 
informația prezentată ar trebui să fie simplă 
și ușor de înțeles. Studiile au arătat că, 
atunci când se decid să cumpere un 
produs, consumatorii găsesc utilă 
prezentarea informațiilor în câmpul 

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
și pentru a servi scopului pentru care a fost 
introdusă și dat fiind nivelul curent scăzut 
de cunoștințe privind alimentația, 
informația prezentată ar trebui să fie simplă 
și ușor de înțeles. Studiile referitoare la 
poziționarea unor astfel de informații sunt 
neconcludente. Pentru ca în momentul 
achiziționării produselor alimentare, 
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vizual principal, și anume, pe partea din 
față a ambalajelor. Prin urmare, pentru ca 
în momentul achiziționării produselor 
alimentare, consumatorii să poată observa 
cu ușurință informațiile nutriționale 
esențiale, aceste informații ar trebui să fie
plasate în câmpul vizual principal al 
etichetei.

consumatorii să poată observa cu ușurință
toate informațiile nutriționale esențiale, 
aceste informații ar trebui să fie afișate 
împreună în același câmp vizual.

Or. en

Justificare

Consumatorul de rând ar considera o etichetă mai comodă și mai ușor de înțeles dacă toate 
informațiile esențiale (nutrienți, alergeni, sugestii de preparare și servire) s-ar afla în același 
câmp vizual. Acest lucru înseamnă în orice caz că eticheta de pe spate va conține toate 
informațiile de care consumatorii au nevoie pentru a face alegeri în cunoștință de cauză.

Amendamentul 103
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(38) Evoluția recentă a exprimării 
declarației nutriționale, sub altă formă 
decât 100g/100ml/porție, în anumite state 
membre și anumite organizații din cadrul 
sectorului alimentar sugerează faptul că 
consumatorii apreciază aceste formulări, 
care pot să îi ajute să ia decizii rapid. Cu 
toate acestea, nu dispunem de nicio dovadă
științifică la nivelul întregii Comunități 
privind modul în care consumatorul de 
rând înțelege și utilizează formulările 
alternative ale informațiilor. Prin urmare,
pentru a facilita compararea produselor 
cu ambalaje de dimensiuni diferite, este 
necesar să se mențină dispoziția 
obligatorie ca informațiile nutriționale să 
se refere în la 100 g/100 ml. Este, de 
asemenea, necesar să se permită 
continuarea cercetărilor privind înțelegerea
de către consumatori, astfel încât, dacă 
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este cazul, să poată fi introduse sisteme 
armonizate.

Or. en

Justificare

Indicarea valorii energetice și a cantității de nutrienți pentru 100 g sau 100 ml oferă 
consumatorilor posibilitatea de a compara produsele în mod direct. În consecință, aceste 
informații ar trebui să fie obligatorii. Toate celelalte informații de pe ambalaje sunt 
opționale, astfel încât producătorii pot să aleagă ceea ce se potrivește produsului lor.

Amendamentul 104
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Acoperit deja de considerentul 37.

Amendamentul 105
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

alergeni sunt deosebit de importante 
pentru alergici și în cazul alimentelor care 
nu sunt preambalate și al ofertelor 
unităților de restaurație colectivă. În 
consecință, acest tip de informații ar trebui 
întotdeauna pus la dispoziția
consumatorilor acolo unde sunt 
cumpărate și consumate produsele 
alimentare.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 106
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(41) În principiu, informațiile privind
produsele alimentare care nu au fost
preambalate sau produsele oferite de 
unitățile de restaurație colectivă ar trebui 
furnizate în mod voluntar. Deși în astfel 
de cazuri, cererea de alte informații din 
partea consumatorilor este limitată, 
menționarea alergenilor potențiali este 
considerată drept extrem de importantă. 
Dovezile arată că majoritatea cazurilor de 
alergii alimentare își găsesc originea în 
produse alimentare care nu au fost 
preambalate. În consecință, punerea la 
dispoziție a acestui tip de informații ar 
trebui să fie obligatorie în conformitate cu 
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prezentul regulament.   

Or. de

Justificare

Nationale Sonderregelungen in den Mitgliedstaaten wären binnenmarktschädlich. Hingegen 
sollte die Bereitstellung von Informationen für nicht vorverpackte Lebensmittelgrundsätzlich 
freiwillig bleiben. So können Lebensmittelproduzenten und -vertriebe sich individuell an die 
örtlichen Verhältnisse und  praktischen Umstände anpassen und den unterschiedlichen 
Erwartungen der Verbraucher gerecht werden, ohne in die nationalen Sonderbestimmungen 
in jedem Mitgliedstaat berücksichtigen zu müssen.

Allerdings sollten Informationen über potenzielle Allergene stets verpflichtend 
vorgeschrieben sei, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Hier macht eine 
europäische Vorschrift Sinn, damit Verbraucher im gesamten Binnenmarkt in den Genuss 
eines gleichwertigen Schutzes kommen. 

Amendamentul 107
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Pentru a garanta o concepere și o 
definire dialectică a cerințelor 
suplimentare detaliate în materie de 
informații referitoare la produsele 
alimentare și pentru ca acestea să fie 
inspirate de cele mai bune practici în 
vigoare, ar trebui să se dispună de 
mecanisme flexibile la nivel comunitar și 
național fondate pe o consultare deschisă 
și transparentă a publicului și o 
interacțiune permanentă a unei serii largi 
de părți interesate reprezentative. Astfel 
de mecanisme pot duce la dezvoltarea de 
sisteme naționale neobligatorii care să se 
întemeieze pe studii solide privind 
protecția consumatorului și pe ample 
consultări ale părților interesate. 
Mecanisme, cum ar fi, de exemplu un 
număr de identificare sau un simbol, ar 
trebui să permită consumatorilor să 

(45) Formele de prezentare deja existente 
în statele membre, care permit
consumatorilor să recunoască produsele 
alimentare ce îndeplinesc anumite criterii, 
ar trebui să poată fi utilizate în continuare 
în mod voluntar. În plus, ar trebui să 
existe posibilitatea utilizării, dacă este 
necesar și în conformitate cu dispozițiile 
prezentului regulament, a unor forme de 
prezentare a informațiilor nutriționale 
care să fie elaborate de industrie sau de 
comercianți. Astfel de forme de prezentare 
trebuie să se bazeze pe rezultate fiabile ale 
cercetărilor referitoare la protecția 
consumatorilor.  
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recunoască produsele alimentare etichetate
în conformitate cu sistemul național.

Or. de

Justificare

Vgl. Begründung zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Darstellungsformen, 
die sich im Rahmen unverbindlicher nationaler Regelungen bereits bei den Verbrauchern 
eines Mitgliedstaates  etabliert haben, können auf freiwilliger Basis weiterhin verwendet 
werden.  Industrie- bzw. Handelsbasierte Systeme der Darstellung der 
Lebensmittelinformation hätten nicht den binnenmarktschädlichen Effekt nationaler 
Regelungen; außerdem können solche Systeme schnell geändert oder auch aufgegeben 
werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.

Amendamentul 108
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 49a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 109
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

Acesta nu se aplică produselor alimentare 
care sunt ambalate direct în spațiul de 
comercializare înainte de a fi oferite 
consumatorului final.

Or. de

Justificare

Tocmai în sectorul alimentar are loc ambalarea unor produse fabricate direct în spațiul de 
comercializare unde sunt oferite spre vânzare imediat. Astfel, pentru a veni în întâmpinarea 
consumatorilor (scurtarea timpului alocat cumpărăturilor, manevrare mai ușoară), produsele 
sunt împărțite în prealabil în porții (produse tartinabile) sau împachetate în folie 
(sandviciuri). Astfel de produse ambalate cu puțin timp înainte de vânzare ar trebui, în 
principiu, scoase în afara domeniului de aplicare al regulamentului, deoarece nu pot fi 
comparate în niciun caz cu produsele preambalate prin procese industriale.
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Amendamentul 110
Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 111
Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

În magazine, produsele alimentare sunt oferite spre vânzare și preambalate, de regulă în 
apropierea unor tejghele deservite de personal, astfel încât să se evite timpii de așteptare 
mari la aceste tejghele. La fel ca și în cazul produselor alimentare ambalate în conformitate 
cu dorințele individuale ale clienților, este practic imposibil să se ofere aceleași informații 
care sunt impuse în cazul produselor preambalate, din cauza diversității produselor care pot 
fi vândute, a faptului că acestea sunt fabricate manual, precum și deoarece gama de produse 
scoase la vânzare variază de la o zi la alta.
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Amendamentul 112
Cornelis de Jong

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „produse alimentare care nu sunt 
preambalate” înseamnă produse 
alimentare oferite consumatorului final în 
stare neambalată; produsele alimentare 
care sunt sau nu ambalate doar în 
momentul în care sunt vândute 
consumatorului final; și preparate 
proaspete pregătite zilnic care sunt 
preambalate pentru a fi vândute imediat 
în ziua producerii;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura buna funcționare a prezentului regulament, se recomandă să se includă nu 
doar definiția produselor alimentare preambalate, dar și să se definească produsele 
alimentare care nu sunt preambalate.

Amendamentul 113
Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ta) „imitație de produs alimentar" 
înseamnă  un produs alimentar care are 
aspectul unui alt produs alimentar și în 
cazul căruia un ingredient utilizat în mod 
normal este înlocuit total sau parțial cu 
un altul.

Or. de
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Justificare

Așteptările consumatorului sunt înșelate odată cu creșterea utilizării imitațiilor de produse 
alimentare, în cazul cărora unele componente sunt înlocuite cu substitute mai ieftine.

Amendamentul 114
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Atunci când legislația privind 
informațiile referitoare la produsele 
alimentare stabilește noi cerințe, cu 
excepția cazului în care aceste cerințe se 
referă la protecția urgentă a sănătății 
umane, se acordă o perioadă tranzitorie 
de maximum 18 luni după intrarea în 
vigoare a noilor cerințe, în timpul căreia 
produsele alimentare ale căror etichetare nu 
respectă noile cerințe să poată fi introduse 
pe piață, iar stocurile de astfel de produse 
introduse pe piață înainte de expirarea 
perioadei tranzitorii să continue să fie 
vândute până la epuizarea lor.

Or. en

Justificare

 Pentru a reduce la minimum deșeurile provenite din ambalaje, este normal să se prevadă o 
perioadă de tranziție odată cu impunerea unor noi cerințe de etichetare, cu excepția cazului 
în care acestea se referă la un risc imediat la adresa sănătății publice; în această situație, o 
astfel de perioadă nu s-ar justifica. Textul respectă amendamentul propus de raportor, dar 
adaugă cuvântul „urgent”, deoarece raportorul folosește chiar el acest termen în justificare.
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Amendamentul 115
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Atunci când legislația privind 
informațiile referitoare la produsele 
alimentare stabilește noi cerințe, se fixează
perioade tranzitorii adecvate de cel puțin 
trei ani, după intrarea în vigoare a noilor 
cerințe, în timpul cărora produsele 
alimentare ale căror etichetare nu respectă 
noile cerințe să poată fi introduse pe piață. 
În același timp ar trebui să se țină seama 
că stocurile de astfel de produse introduse 
pe piață înainte de expirarea perioadei 
tranzitorii pot fi vândute în continuare
până la epuizarea lor, dar nu mai mult de 
trei ani de la intrarea în vigoare a noilor 
dispoziții. Același lucru este valabil și 
pentru stocurile de etichete deținute de 
operatorii din sectorul alimentar înaintea 
intrării în vigoare a noilor dispoziții.

Or. de

Justificare

În vederea garantării în practică a unor perioade tranzitorii realizabile, în special pentru 
IMM-uri, ar trebui prevăzute perioade tranzitorii adecvate (de cel puțin 3 ani). La stabilirea 
perioadei tranzitorii ar trebui evitate în special costurile investiționale ridicate legate de 
tipărire și de dezvoltarea materialului ambalajului, precum și distrugerea costisitoare a 
stocurilor de etichete.

Amendamentul 116
Emma Mcclarkin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când legislația privind 
informațiile referitoare la produsele 

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

alimentare stabilește noi cerințe, se acordă 
o perioadă tranzitorie după intrarea în 
vigoare a noilor cerințe, în timpul căreia 
produsele alimentare ale căror etichetare nu 
respectă noile cerințe să poată fi introduse 
pe piață, iar stocurile de astfel de produse 
introduse pe piață înainte de expirarea 
perioadei tranzitorii să continue să fie 
vândute până la epuizarea lor.

Or. en

Justificare

Pentru a facilita funcționarea armonioasă a pieței interne, dar și pentru a reduce la minimum 
deșeurile provenite din ambalaje, este normal să se prevadă o perioadă de tranziție odată cu 
impunerea unor noi cerințe de etichetare.

Amendamentul 117
Frank Engel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 118
Emma Mcclarkin

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când se ia în considerare (2) Atunci când se ia în considerare 



AM\802277RO.doc 31/150 PE438.135v03-00

RO

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

necesitatea de informații obligatorii 
referitoare la produsele alimentare, se ține 
seama de posibilele costuri și avantaje 
pentru părțile interesate (inclusiv 
consumatorii, producătorii și alții) legate 
de furnizarea anumitor informații pe care 
le prețuiesc în mod special sau de orice 
avantaje general recunoscute care să le
permită consumatorilor să facă o alegere 
în cunoștință de cauză.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui instituite noi norme privind etichetarea decât dacă există cercetări bazate pe 
probe care să demonstreze avantajele acestor noi cerințe. Costurile generate de furnizarea de 
noi informații nu ar trebui să fie disproporționate. Modificările aduse etichetării au un 
impact considerabil asupra producătorilor din UE, precum și asupra importatorilor din țările 
terțe; trebuie să existe un echilibru între nevoile consumatorilor și ale producătorilor.

Amendamentul 119
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) prin imagini care induc în eroare 
consumatorul cu privire la originea, 
natura sau compoziția produselor 
alimentare;

Or. de

Justificare

Nu doar originea ar trebui scoasă în evidență, ci și natura și compoziția. Acest amendament 
urmărește mai multă claritate și conformitate cu realitatea a imaginilor de pe produsele 
alimentare. Imaginea unei păstăi de vanilie pe un iaurt cu aromă de vanilie induce în eroare 
consumatorul.
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Amendamentul 120
Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 121
Anna Maria Corazza Bildt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

In the interest of transparency appropriate labelling should be introduced for imitation 
foodstuffs. Examples of imitation foodstuffs are 'cheese' made from vegetable fat which is are 
increasingly being marketed. Another development which has been observed is that 
ingredients normally used to manufacture a product are to some extent being replaced with 
cheaper substitutes, e.g. replacement of milk in ice cream with vegetable fat, truffle being 
replaced by truffle oil and vanilla extract being replaced by vanillin. This is not generally 
apparent to consumers and there is a need for more clarity and transparency.

Amendamentul 122
Anna Maria Corazza Bildt

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;

Or. en

Justificare

Imaginile și simbolurile nu se utilizează pentru a induce în eroare în mod deliberat 
consumatorii cu privire la adevărata origine a unui produs. Publicitatea sau informațiile 
opționale nu ar trebui să eclipseze sau să submineze informațiile obligatorii.
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Amendamentul 123
Emma Mcclarkin

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comitetul menționat la articolul 49 
articolul (1) poate întocmi o listă 
neexhaustivă a descrierilor și a termenilor 
a căror utilizare, în sensul alineatului (1), 
este interzisă sau restrânsă.

Or. en

Justificare

Amendamentul propus urmărește să mențină dispoziția existentă în legislația UE din 
domeniul alimentar (Directiva 2000/13), care impune statelor membre să acționeze în mod 
colectiv în cazul în care trebuie introduse limitări cu privire la utilizarea anumitor descrieri 
și termeni pe etichete. În absența unei astfel de dispoziții, țările ar putea legifera fiecare 
separat, iar definițiile s-ar putea să difere ușor între statele membre, creându-se, astfel, 
bariere comerciale în cadrul pieței interne. 

Amendamentul 124
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorii din sectorul alimentar care 
introduc pe piață pentru prima oară un 
produs alimentar destinat a fi oferit 
consumatorului final sau unei unități de 
restaurație colectivă asigură existența și 
acuratețea informațiilor referitoare la 
produsul alimentar, în conformitate cu 
legislația aplicabilă privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare.

(3) Operatorii din sectorul alimentar care 
introduc pe piața comunitară pentru prima 
oară un produs alimentar destinat a fi oferit 
consumatorului final sau unei unități de 
restaurație colectivă asigură existența și 
acuratețea informațiilor referitoare la 
produsul alimentar, în conformitate cu 
legislația aplicabilă privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 125
Sylvana Rapti

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el

Amendamentul 126
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de
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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 127
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) cantitatea netă de produs alimentar; (Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 128
Othmar Karas

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 
produselor alimentare care sunt perisabile 
din punct de vedere microbiologic, data 
expirării;

Or. de

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“).



AM\802277RO.doc 37/150 PE438.135v03-00

RO

Amendamentul 129
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 130
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) țara de origine sau locul de proveniență, 
în cazul în care lipsa acestor informații ar 
putea induce consumatorul în eroare în 
ceea ce privește adevărata origine a 
produsului alimentar;
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și (5);

Or. de

Justificare

Extinderea propusă a etichetării privind locul de proveniență este respinsă. Etichetarea 
fiecărui ingredient în privința locului de proveniență nu este posibilă în practică în multe 
cazuri, în special atunci când producătorii depind de disponibilitățile diferite de pe piață. 
Cerința privind informațiile referitoare la locul de proveniență înseamnă, prin urmare, o 
flexibilitate mult mai redusă și costuri aferente mai ridicate. De aceea, ar trebui păstrată 
formularea de la articolul 3 alineatul (1) punctul 8 din Directiva 2000/13/CE și, în 
consecință, măsura interdicției generale de a induce în eroare consumatorii.

Amendamentul 131
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) țara de origine sau locul de proveniență
a tuturor tipurilor de carne; normele 
privind carnea de vită, de mânzat, peștele, 
moluștele și crustaceele se aplică 
celorlalte tipuri de carne;

Or. en

Justificare

Din motive de transparență, consumatorii ar trebui să știe din ce țară provine carnea. 
Cunoașterea locului unde animalul a fost crescut și unde carnea a fost ambalată reprezintă 
elemente esențiale care îi permit consumatorului să facă o alegere în cunoștință de cauză.
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Amendamentul 132
Sylvana Rapti

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el

Amendamentul 133
George Lyon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

ia) țara de origine în cazul anumitor 
produse primare, stabilite de la caz la caz, 
și în urma consultării părților interesate 
din sectoarele în cauză;

Or. en

Justificare

Indicarea țării de origine pe etichetă este deja obligatorie pentru anumite produse primare 
(de exemplu în cazul cărnii de vită), în cazul cărora acest lucru a fost considerat necesar din 
motive de trasabilitate și siguranță. Ar putea exista și alte produse care să necesite același 
tratament, fapt pentru care ar trebui menținută această posibilitate. În plus, acest lucru ar 
reflecta așteptările consumatorilor în anumite sectoare alimentare.
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Amendamentul 134
Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Având în vedere importanța acestei dispoziții, nu ar trebui să i se confere Comisiei puterea 
exclusivă de a modifica lista mențiunilor obligatorii.

Amendamentul 135
Emma Mcclarkin

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Amendamentul propus urmărește să mențină dispoziția existentă în legislația UE din 
domeniul alimentar (Directiva 2000/13) care impune statelor membre să acționeze în mod 
colectiv în cazul în care trebuie introduse limitări cu privire la utilizarea anumitor descrieri 
și termeni pe etichete. În absența unei astfel de dispoziții, țările ar putea legifera fiecare 
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separat, iar definițiile s-ar putea să difere ușor între statele membre, creându-se, astfel, 
bariere comerciale în cadrul pieței interne. 

Amendamentul 136
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate să prevadă că anumite 
mențiuni obligatorii pot fi puse la 
dispoziție în alt mod decât pe ambalaj sau 
pe etichetă, cu condiția să fie respectate 
principiile și cerințele generale prevăzute 
în capitolul II din prezentul regulament. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 137
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 

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

ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere care să asigure un 
contrast considerabil între caracterele 
tipărite și fond. Informațiile de marketing 
de pe ambalaj nu trebuie să eclipseze 
informațiile obligatorii. Factorii 
menționați în anexa XIII afectează 
lizibilitatea și sunt luați în considerare la 
elaborarea etichetei.

Or. en

Justificare

Pentru îmbunătățirea clarității etichetelor, sunt necesare criterii ce pot fi măsurate, deci care 
pot fi aplicate. Deși o dimensiune minimă a caracterelor nu garantează neapărat claritatea 
generală, acest alineat asigură luarea în considerare a unei serii de factori care influențează 
claritatea (cum ar fi contrastul, tipul de literă, organizarea textului etc.). Este important ca 
informațiile de marketing de pe ambalaj să nu eclipseze informațiile obligatorii.

Amendamentul 138
Tiziano Motti, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiuni și 
contrast care să asigure lizibilitatea între 
caracterele tipărite și fond.

Or. it
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Justificare

O dimensiune minimă a caracterelor de 3 mm ar contribui la mărirea dimensiunii 
ambalajelor, ceea ce este în contradicție cu obiectivele de mediu. Producătorii trebuie să 
poată adapta formatul etichetelor în funcție de dimensiunea ambalajului, asigurând în același 
timp un grad maxim de lizibilitate și claritate pentru informațiile oferite în beneficiul 
consumatorilor.

Amendamentul 139
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă într-un format clar lizibil, care 
să nu lase posibilitatea inducerii în eroare 
a consumatorului. Elementele care se iau 
în considerare în vederea asigurării 
lizibilității informațiilor referitoare la 
produsele alimentare sunt organizarea 
textului, stilul, dimensiunea și culoarea 
caracterelor, culoarea fondului, 
ambalajul și imprimarea, precum și 
distanța și unghiul de vizualizare.

Comisia, în colaborare cu organizațiile 
consumatorilor și cu alte părți interesate 
din Europa, elaborează norme care 
specifică modul în care trebuie aplicat 
fiecare din aceste elemente în vederea 
asigurării lizibilității pentru consumatori 
a informațiilor referitoare la produsele 
alimentare. Măsurile respective, destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control
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menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Toate informațiile prezentate pe o etichetă trebuie să fie ușor vizibile și clar lizibile pentru 
consumatori, astfel încât aceștia să poată face o alegere în cunoștință de cauză.

Amendamentul 140
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se aplică într-un mod care 
garantează lizibilitatea.

Or. de

Justificare

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
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Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

Amendamentul 141
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), mențiunile obligatorii 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) se 
imprimă pe ambalaj sau pe etichetă într-un 
mod lizibil, prin utilizarea tipului, culorii 
caracterelor și a contrastului.

Comisia Europeană, în colaborare cu 
reprezentanții grupurilor de interese, 
elaborează norme obligatorii privind 
lizibilitatea informațiilor destinate 
consumatorilor, menționate pe produsele 
alimentare. Măsurile respective, destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling 
indications in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not 
practicable either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be 
enough room to comply with all the compulsory labelling requirements using such a font. 
Increasing the minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it 
necessary to enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing 
the volume of packaging waste and would lead to larger portions. 
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Amendamentul 142
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul
(1) literele (a)-(k), mențiunile obligatorii 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) se 
aplică pe ambalaj sau pe etichetă astfel 
încât să fie clar lizibile.

În cadrul procedurii de consultare, 
Comisia Europeană împreună cu 
reprezentanții grupurilor de interese 
elaborează norme obligatorii privind 
lizibilitatea informațiilor destinate 
consumatorilor, menționate pe produsele 
alimentare. Măsurile respective, destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. de

Justificare

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.



AM\802277RO.doc 47/150 PE438.135v03-00

RO

Amendamentul 143
Tiziano Motti, Lara Comi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Mențiunile obligatorii enumerate la 
articolul 9 alineatul (1) sunt prezentate 
astfel încât să asigure un grad 
semnificativ de contrast între caracterele 
tipărite și fond și să fie perfect lizibile și 
de neșters.

Or. it

Justificare

Este important ca consumatorii să poată avea mereu acces la informațiile a căror furnizare 
este obligatorie în conformitate cu articolul 9 alineatul (1).

Amendamentul 144
Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. de

Justificare

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

Amendamentul 145
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 146
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Comisia Europeană, în colaborare cu 
organizațiile de producători și cu alte 
părți interesate din Europa, elaborează 
norme care specifică modul de aplicare a 
elementelor menționate la articolul 14 
alineatul (1), în vederea asigurării pentru 
consumatori a lizibilității informațiilor 
privind produsele alimentare în cazul 
ambalajelor sau recipientelor a căror 
suprafață este foarte mică.

Or. en
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Justificare

Lizibilitatea informațiilor privind produsele alimentare pe produsele alimentare de mici 
dimensiuni rămâne o provocare: în general, doar o parte dintre informațiile enumerate la 
articolul 9 ar trebui să fie obligatorii în cazul produselor cu o suprafață imprimabilă mai 
mică de 80 cm2. Prin acest amendament, Comisia va trebui totuși să examineze împreună cu 
toate părțile interesate relevante modul în care informațiile privind produsele alimentare pot 
fi oferite în mod lizibil pe produsele de mici dimensiuni.

Amendamentul 147
Emma Mcclarkin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 148
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. nl
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Justificare

Informațiile excesive trebuie evitate. Dacă se furnizează prea multe informații, etichetele 
produselor alimentare nu mai îndeplinesc o funcție informativă. Acest fapt le îndepărtează de 
la scopul lor, și anume acela de a da posibilitatea consumatorilor să facă alegeri în 
cunoștință de cauză în ceea ce privește produsele alimentare și alimentația.

Amendamentul 149
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 15 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informațiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare sunt puse la dispoziție 
înainte de cumpărare și apar pe suportul 
de vânzare la distanță sau sunt furnizate 
prin alte mijloace corespunzătoare;

(a) informațiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare sunt puse la dispoziție 
înainte de încheierea contractului și se pot 
citi într-un mod adecvat cu mijloacele de 
comunicare la distanță folosite, iar 
consumatorul primește informațiile 
obligatorii pe un suport durabil, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (2), 
într-o perioadă de timp rezonabilă după 
încheierea contractului dar nu mai târziu 
de momentul livrării produsului 
alimentar;

Or. en

Justificare

Formularea propusă reflectă abordarea folosită în alte acte legislative pertinente ale UE 
privind consumatorii.

Amendamentul 150
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 15 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (d), (f), (g), (h) și (k)

(b) mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) litera (f) sunt obligatorii 
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sunt obligatorii numai în momentul livrării. numai în momentul livrării.

Or. en

Justificare

Pentru a putea lua o decizie în cunoștință de cauză, este important să se pună la dispoziția 
consumatorului toate informațiile disponibile necesare în conformitate cu articolul 9 
alineatul (1). Cu toate acestea, se poate face o excepție în ceea ce privește termenul de 
valabilitate care se poate să nu fie cunoscut în momentul achiziției.

Amendamentul 151
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. sv

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 și ca 
prospectele însoțitoare să fie furnizate într-un format corespunzător pentru nevăzători și 
pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Având în vedere faptul că produsele alimentare 
care conțin ingrediente alergene pot cauza probleme grave celor care nu sunt conștienți de 
existența acestora, obligația de a folosi limbajul Braille ar trebui extinsă la lista de 
ingrediente ale produselor alimentare. 
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Amendamentul 152
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 153
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 154
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Datorită modificărilor permanente ale legislației privind etichetarea produselor alimentare, 
în prezent se solicită mult mai multe informații obligatorii decât în trecut și, în plus, 
etichetarea este deseori multilingvă. De aceea, în vederea acestei derogări, suprafața maximă 
ar trebui mărită la cel puțin 100 cm2.

Amendamentul 155
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață cea mai mare măsoară 
mai puțin de 10 cm2, numai mențiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele
(a), (c), (e), (f) sunt obligatorii pe ambalaj 

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață imprimabilă cea mai 
mare măsoară mai puțin de 100 cm2 sau a 
căror cantitate netă este mai mică de 30 g, 
numai mențiunile prevăzute la articolul 9 
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sau pe etichetă. Mențiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt 
furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la 
dispoziție la cererea consumatorului.

alineatul (1) literele (a), (c), (e), (f) sunt 
obligatorii pe ambalaj sau pe etichetă.
Mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) litera (b) sunt furnizate prin 
alte mijloace sau sunt puse la dispoziție la 
cererea consumatorului.

Or. de

Justificare

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen.

Amendamentul 156
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață imprimabilă cea mai 
mare măsoară mai puțin de 100 cm2, numai 
mențiunile prevăzute la articolul 9 alineatul
(1) literele (a), (c), (e), (f) și la articolul 29 
alineatul (1) litera (a) sunt obligatorii pe 
ambalaj sau pe etichetă. Mențiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera
(b) sunt furnizate prin alte mijloace sau 
sunt puse la dispoziție la cererea 
consumatorului.

Or. de
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Justificare

Derogările privind ambalajele mai mici nu sunt suficiente și aplicabile și, prin urmare, ar 
trebui extinse. 

Amendamentul 157
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Informațiile de pe produsele de dimensiuni foarte mici trebuie să se limiteze la elementele 
cele mai importante, deoarece, în caz contrar, producătorii sunt obligați să utilizeze ambalaje 
sau recipiente mai mari decât este necesar pentru produsele în cauză.

Amendamentul 158
Emma Mcclarkin

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață cea mai mare măsoară 
mai puțin de 10 cm2, numai mențiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele
(a), (c), (e), (f) sunt obligatorii pe ambalaj 

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

sau pe etichetă. Mențiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt 
furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la 
dispoziție la cererea consumatorului.

Or. en

Amendamentul 159
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

Și în societățile de vânzare cu amănuntul sau în societățile artizanale din sectorul alimentar, 
inclusiv unitățile de restaurație colectivă, sunt fabricate produse care sunt oferite direct 
consumatorului. În cazul acestora nu există procedee standardizate, iar ingredientele se 
modifică zilnic. Sectorul producătorilor tradiționali reprezintă un garant pentru păstrarea 
specialităților regionale și a diversității ofertei. În consecință, este important ca producătorii 
menționați să fie scutiți de declarația nutrițională obligatorie.

Amendamentul 160
Anna Maria Corazza Bildt

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 
unitățile de restaurație colectivă în sensul 
articolului 2 alineatul (2) litera (d) cu 
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excepția articolului 9 alineatul (1) litera 
(c), nu este obligatorie specificarea 
mențiunilor prevăzute la articolul 9 și la 
articolul 29.

Or. en

Justificare

Mandatory particulars and content (art 9 and article 29) should not apply to non pre-packed 
food or for mass caterers (restaurants, canteens, schools and hospitals). The amount of small 
and middle sized enterprises supplying non pre-packed food is high and labelling should, 
through the perspective of lowering costs and bureaucracy, not be mandatory for this 
category of suppliers. Also the procedures are most often not standardised: ingredients 
change on a daily basis. It should also be borne in mind that the traditional food production 
sector is particularly responsible for preserving regional specialities, for creativity and for 
innovation and thus ensures the diversity of the products available. It is therefore important 
to exclude these producers from the nutrition declaration requirement. Any ingredient listed 
in Annex II causing allergies or intolerances, and any substance derived there from should 
not be included in this exception.

Amendamentul 161
Cornelis de Jong

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 
unitățile de restaurație colectivă în sensul 
articolului 2 alineatul (2) litera (d), nu 
este obligatorie specificarea mențiunilor 
prevăzute la articolul 9 și la articolul 29.

Or. en

Justificare

Şi în societăţile de vânzare cu amănuntul şi societăţile artizanale din sectorul alimentar, 
inclusiv unităţile de restauraţie colectivă sau întreprinderile agricole de desfacere, sunt 
fabricate produse care sunt oferite direct consumatorului. În cazul acestora nu există 
procedee standardizate, iar ingredientele se modifică zilnic. Trebuie avut în vedere, de 
asemenea, că tocmai societăţile artizanale din sectorul alimentar reprezintă garanţia pentru 
conservarea specialităţilor regionale, pentru creativitate şi inovare, asigurând astfel 
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diversitatea ofertei. În consecinţă, este important ca producătorii menţionaţi să fie scutiţi de 
declaraţia nutriţională obligatorie.

Amendamentul 162
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În anexa V sunt stabilite dispoziții 
specifice privind utilizarea denumirii 
produsului alimentar și a mențiunilor 
care îl însoțesc.

(2) Se admite utilizarea în statul membru 
de comercializare a denumirii de 
comercializare sub care produsul este 
fabricat legal și comercializat în statul 
membru de producție.
Cu toate acestea, atunci când aplicarea 
celorlalte dispoziții ale prezentului 
regulament, în special a celor prevăzute la 
articolul 9, nu este de natură să permită 
consumatorilor din statul membru de 
comercializare să recunoască natura 
reală a produsului și să îl distingă de 
produsele cu care ar putea fi confundat, 
denumirea de comercializare este însoțită 
de alte informații descriptive care trebuie 
să figureze în apropierea acesteia.
În cazuri excepționale, denumirea de 
comercializare a statului membru de 
producție nu se utilizează în statul 
membru de comercializare atunci când 
produsul pe care ea îl desemnează se 
îndepărtează în asemenea măsură, din 
punct de vedere al compoziției sau al 
fabricării sale, de produsul cunoscut sub 
această denumire, încât dispozițiile de la 
primul și al doilea paragraf nu sunt 
suficiente să asigure, în statul membru de 
comercializare, o informare corectă a 
consumatorului.
O marcă de fabricație sau de comerț sau o 
denumire de fantezie nu se pot substitui 
denumirii de comercializare.
Denumirea de comercializare cuprinde 
sau este însoțită de o mențiune referitoare 
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la starea fizică în care se găsește produsul 
alimentar sau la tratamentul specific pe 
care l-a suferit (de exemplu: praf, 
liofilizat, congelat, concentrat, afumat), în 
cazul când omiterea acestei indicații ar 
putea induce cumpărătorul în eroare.
Orice produs alimentar care a fost tratat 
cu radiații ionizante trebuie să poarte 
mențiunea „iradiat” sau „tratat prin 
radiație ionizantă”.
Anexa V cuprinde cerințe specifice 
privind denumirea de comercializare 
„carne tocată”.

Or. de

Justificare

În scopul simplificării și al unei mai bune legiferări, dispozițiile privind „denumirea de 
comercializare” a unui produs alimentar ar trebui să fie incluse într-un articol din textul 
regulamentului (în acest caz: articolul 18). Dispoziția curentă din Directiva 2000/13/CE 
privind etichetarea era clară și lipsită de ambiguități și, de aceea, ar trebui preluată (a se 
vedea articolul 5).

Amendamentul 163
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

The amendment will ensure that consumers shall be informed on the ingredients that were 
used in the production of beer and spirits. There are big differences as to the ingredients used 
in these products. E.g. in beer the barley may for a considerable part be replaced by maize. 
Recital 27 states that alcoholic mixed beverages should provide information on their 
ingredients with a view to providing consumers with the information necessary to make an 
informed choice. This information should be made available for beer and spirits. The rules for 
wine will not change; no specific measures, as mentioned, are necessary. 

Amendamentul 164
Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) vinul, astfel cum este definit în
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, berea și băuturile spirtoase, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
[…] din […] al Parlamentului European și 
al Consiliului privind definirea, descrierea, 
prezentarea, etichetarea și protecția 
indicațiilor geografice ale băuturilor
spirtoase și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1576/89 al Consiliului. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea articolului 19 

(e) vinul și produsele vitivinicole, astfel 
cum sunt definite la articolul 1 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008
al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind 
organizarea comună a pieței vitivinicole1

și la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al 
Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire 
a normelor generale privind definirea,
descrierea și prezentarea vinurilor 
aromatizate, a băuturilor aromatizate pe 
bază de vin și a cocteilurilor aromatizate 
din produse vitivinicole2, produsele 
similare altele decât strugurii, cidrul, 
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pentru produsele respective, care poate fi 
însoțit de măsuri specifice de stabilire a 
normelor de etichetare a ingredientelor.
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3);

cidrul de pere, berea și băuturile spirtoase, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
110/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind 
definirea, desemnarea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase3 și alte 
băuturi alcoolice. Comisia întocmește un 
raport după [cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament] privind 
aplicarea articolului 19 pentru produsele
menționate la acest punct, care poate fi 
însoțit de măsuri specifice de stabilire a 
normelor de etichetare a ingredientelor.
Măsurile respective se adoptă, dacă este 
necesar, în conformitate cu următoarele 
proceduri:
(i) în ceea ce privește produsele 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
479/2008, în conformitate cu procedura 
de reglementare menționată la articolul 
113 alineatul (1) din regulamentul 
respectiv și prevăzute la articolul 195 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1234/2007 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 22 octombrie 2007 de 
instituire a unei organizări comune a 
piețelor agricole și privind dispoziții 
specifice referitoare la anumite produse 
agricole („Regulamentul unic OCP”)4;
(ii) în ceea ce privește produsele 
menționate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1601/91, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare prevăzută la articolul 13 din 
regulamentul respectiv;
(iii) în ceea ce privește produsele 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
110/2008, în conformitate cu procedura 
de reglementare prevăzută la articolul 25 
alineatul (2) din regulamentul respectiv;
(iv) în cazul altor produse, în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).
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Fără a aduce atingere caracterului 
specific identificat prin intermediul 
procedurilor menționate anterior pentru 
produsele specificate la alineatul (1) 
punctele (i), (ii) și (iii), măsurile se aplică 
în mod consecvent și intră în vigoare în 
același timp pentru toate produsele 
enumerate la articolul 20 litera (e) și 
articolul 29 alineatul (1);
1. JO L 148, 6.6.2008, p. 1.
2. JO L 149, 14.6.1991, p. 1.
3 JO L 39, 13.2.2008, p. 16.
4. JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

Or. en

Justificare

Înainte de a impune menționarea 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 și nr. 110/2008 prevăd modalitățile de prezentare și etichetare ale vinurilor și ale 
băuturilor spirtoase. Regulamentele respective prevăd, de asemenea, posibilitatea definirii 
normelor de aplicare prin intermediul procedurii de comitologie specifică acestora. Pentru a 
asigura consecvența, aceste dispoziții trebuie păstrate.

Amendamentul 165
Emma Mcclarkin

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) vinul, astfel cum este definit în
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, berea și băuturile spirtoase, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
[…] din […] al Parlamentului European și 
al Consiliului privind definirea, descrierea, 
prezentarea, etichetarea și protecția 
indicațiilor geografice ale băuturilor
spirtoase și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1576/89 al Consiliului. Comisia 

(e) vinul și produsele vitivinicole, astfel 
cum sunt definite la articolul 1 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008
al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind 
organizarea comună a pieței vitivinicole1

și la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al 
Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire 
a normelor generale privind definirea,
descrierea și prezentarea vinurilor 
aromatizate, a băuturilor aromatizate pe 
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întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea articolului 
19 pentru produsele respective, care poate 
fi însoțit de măsuri specifice de stabilire a 
normelor de etichetare a ingredientelor.
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3);

bază de vin și a cocteilurilor aromatizate 
din produse vitivinicole2, produsele 
similare obținute din fructe, altele decât 
strugurii, cidrul, cidrul de pere, berea și 
băuturile spirtoase, astfel cum sunt definite 
la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului
din 15 ianuarie 2008 privind definirea,
desemnarea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase3 și alte băuturi 
alcoolice. Până la *, Comisia întocmește 
un raport privind aplicarea articolului 19 în 
cazul produselor respective, raport care 
poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor de etichetare a 
ingredientelor. Măsurile respective se 
adoptă, dacă este necesar, în conformitate 
cu următoarea procedură:

(i) în ceea ce privește produsele 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
479/2008, în conformitate cu procedura 
de reglementare menționată la articolul 
113 alineatul (1) din regulamentul 
respectiv și prevăzute la articolul 195 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1234/2007 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 22 octombrie 2007 de 
instituire a unei organizări comune a 
piețelor agricole și privind dispoziții 
specifice referitoare la anumite produse 
agricole („Regulamentul unic OCP”)4;
(ii) în ceea ce privește produsele 
menționate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1601/91, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare prevăzută la articolul 13 din 
regulamentul respectiv;
(iii) în ceea ce privește produsele 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
110/2008, în conformitate cu procedura 
de reglementare prevăzută la articolul 25 
alineatul (2) din regulamentul respectiv;
(iv) în cazul altor produse, în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
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menționată la articolul 49 alineatul (3).
Fără a aduce atingere caracterului 
specific identificat prin intermediul 
procedurilor menționate anterior pentru 
produsele specificate la alineatul (1) 
punctele (i), (ii) și (iii), măsurile 
menționate la alineatul (1) se aplică în 
mod consecvent și intră în vigoare în 
același timp pentru toate produsele 
enumerate la articolul 20 litera (e) și 
articolul 29 alineatul (1);
1. JO L 148, 6.6.2008, p. 1.
2. JO L 149, 14.6.1991, p. 1.
3 JO L 39, 13.2.2008, p. 16.
4. JO L 299, 16.11.2007, p. 1.
*A se introduce data de către JO: cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 166
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, berea și băuturile spirtoase, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
[…] din […] al Parlamentului European și
al Consiliului privind definirea, descrierea, 
prezentarea, etichetarea și protecția 
indicațiilor geografice ale băuturilor 
spirtoase și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1576/89 al Consiliului. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea articolului 19 
pentru produsele respective, care poate fi 
însoțit de măsuri specifice de stabilire a 

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, produsele vitivinicole în 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al 
Consiliului din 29 aprilie 2008 privind 
organizarea comună a pieței vitivinicole 
Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al 
Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire 
a normelor generale privind definirea, 
descrierea și prezentarea vinurilor 
aromatizate, a băuturilor aromatizate pe 
bază de vin și a cocteilurilor aromatizate 
din produse vitivinicole, produsele 
similare obținute din fructe, altele decât 
strugurii, cidrul, cidrul de pere, berea și 
băuturile spirtoase, astfel cum sunt definite 
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normelor de etichetare a ingredientelor.
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3);

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 167
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 21 – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Nu se consideră drept ingrediente ale unui 
produs alimentar:

Or. en
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Justificare

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem Zutatenbegriff 
ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der Verpflichtung zur 
Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz sollte beibehalten 
werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von EG-
Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-VO 
Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Amendamentul 168
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 21 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) substanțele utilizate în cantitățile strict 
necesare ca solvenți sau suporturi pentru
microculturi, aditivi, arome, enzime sau 
alte substanțe cu funcție fiziologică sau 
tehnologică;

Or. de

Justificare

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).
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Amendamentul 169
Anna Maria Corazza Bildt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) produsele alimentare nu sunt 
preambalate și în spațiul de 
comercializare se indică foarte vizibil 
următoarele:
- clienții vor obține informații despre 
substanțele alergene în urma dialogului 
direct cu vânzătorul și/sau prin alte 
materiale informaționale expuse în 
spațiul de vânzare, și 
- clienții vor fi informați cu privire la 
orice risc de contaminare încrucișată; sau

Or. en

Justificare

Information concerning potential allergens is very important for allergic persons in 
connection with food which is not pre-packed, i.e. in a bakery or in a mass catering. But far-
reaching allergy labelling for non pre-packed products is virtually impossible to provide. It 
would place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the possibility of cross-contamination 
cannot be excluded in premises where the area available for processing is limited. Therefore, 
the retailer of non pre-packed food can choose the method of informing the customer i.e. 
through a sales talk, by a clear sign, in a menu or via a hand-out.

Amendamentul 170
Cornelis de Jong

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) produsele alimentare nu sunt 
preambalate și în spațiul de 
comercializare se indică foarte vizibil 
următoarele:
- clienții pot obține informații despre 
substanțele alergene în urma dialogului 
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direct cu vânzătorul și/sau prin alte 
materiale informaționale expuse în 
spațiul de vânzare, și
- clienții sunt informați că nu poate fi 
exclusă posibilitatea unei contaminări 
încrucișate.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 171
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(a) Data trebuie să fie precedată de 
termenii:
- „A se consuma de preferință înainte de 
(data)”, atunci când data conține 
indicarea zilei,
- „A se consuma înainte de sfârșitul 
(luna)”, în celelalte cazuri.

Or. en

Justificare

Din motive de claritate, anexa IX ar trebui inclusă în textul legislativ. Expresia „de 
preferință…” ar trebui să fie interpretată în conformitate cu legislația  națională sau cu 
acordurile naționale care nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Derogarea de la 
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menționarea termenului de valabilitate în cazul porțiilor individuale de înghețată se elimină. 
Porțiile individuale pot să fie separate de pachetul sau lotul în care au fost vândute; prin 
urmare, este esențial ca fiecare porție detașabilă să aibă marcat termenul de valabilitate.

Amendamentul 172
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 173
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Etichetarea nutrițională trebuie să 
cuprindă următoarele informații (denumită 
în continuare „etichetare nutrițională”):

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

(b) cantitatea de proteine, glucide și lipide.

Or. de

Justificare

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
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Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Amendamentul 174
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) cantitatea de proteine, lipide, acizi grași 
saturați, carbohidrați, glucide, fibre și sare.

Or. it

Justificare

(Translator's note: the Italian version of the Commission document deviates from the English 
and French versions to such an extent that this amendment cannot be translated.) La tabella 
nutrizionale deve risultare coerente sia all’esperienza maturata dai consumatori europei nel 
corso degli anni (dir. 90/496/CE), sia al Codex Alimentarius, e deve perciò comprendere i 
valori relativi ai "Big 8" (valore energetico, proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi 
grassi saturi, fibre alimentari, sodio) riferiti ai 100g/ml e/o alla porzione.

Amendamentul 175
Philippe Juvin, Damien Abad

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Justificare

Este important ca declarația nutrițională obligatorie să facă referire la nutrienții cei mai 
importanți (proteine, glucide - din care zaharuri, lipide, acizi grași saturați, fibre alimentare 
și sodiu), astfel cum au fost anterior definiți de către legislația în vigoare (Directiva 
90/496/CEE). Informațiile nutriționale nu trebuie să se concentreze doar pe nutrienții care 
pot cauza potențiale probleme, scoțându-i în mod special în evidență, având în vedere faptul 
că o alimentație sănătoasă necesită un aport echilibrat al tuturor acestor elemente.

Amendamentul 176
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 177
Cornelis de Jong

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cantitățile de acizi grași saturați și de 
acizi grași trans.

Or. en

Justificare

Declarația nutrițională trebuie să cuprindă cantitățile de acizi grași saturați și de acizi grași 
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trans, date fiind efectele dovedite ale acestora. Din cauza efectelor negative asupra sănătății, 
acizii grași trans sunt deja interziși în Danemarca.

Amendamentul 178
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul băuturilor alcoolice, cu excepția 
vinului, declarația nutrițională obligatorie 
indică valoarea energetică și conținutul 
de glucide.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se facă o diferență între vin și celelalte băuturi alcoolice. Există deja un 
ansamblu exhaustiv de standarde tehnice care reglementează pe deplin totalitatea practicilor 
oenologice, a metodelor de fabricație, a modurilor de prezentare și a etichetării vinurilor, 
garantând astfel reglementarea tuturor etapelor lanțului de producție, protecția și o 
informare corespunzătoare a consumatorilor.
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Amendamentul 179
Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin 
sau pentru produsele vitivinicole, astfel 
cum sunt definite la articolul 1 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și 
la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1601/1991 al 
Consiliului, produse similare obținute din 
fructe, altele decât strugurii, cidru, cidru 
de pere, bere și băuturi spirtoase, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 110/2008, și 
pentru alte băuturi alcoolice. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea articolului 
19 pentru produsele respective, care poate 
fi însoțit de măsuri specifice de stabilire a 
normelor de etichetare a ingredientelor. 
Măsurile respective se adoptă, dacă este 
necesar, în conformitate cu următoarea 
procedură:

(i) în ceea ce privește produsele 
menționate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1601/91, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare prevăzută la articolul 13 din 
regulamentul respectiv;
(ii) în ceea ce privește produsele 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
110/2008, în conformitate cu procedura 
de reglementare prevăzută la articolul 25 
alineatul (2) din regulamentul respectiv;
(iii) în ceea ce privește celelalte produse, 
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în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).
Fără a aduce atingere caracterului 
specific identificat prin intermediul 
procedurilor menționate anterior pentru 
produsele specificate la alineatul (1) 
punctele (i) și (ii), măsurile se aplică în 
mod consecvent și intră în vigoare în 
același timp pentru toate produsele 
enumerate la articolul 20 litera (e) și 
articolul 29 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Înainte de a impune menționarea 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 și nr. 110/2008 prevăd modalitățile de prezentare și etichetare ale vinurilor și 
băuturilor spirtoase. Regulamentele respective prevăd, de asemenea, posibilitatea definirii 
normelor de aplicare prin intermediul procedurii de comitologie specifice acestora. Pentru a 
asigura consecvența, aceste dispoziții trebuie păstrate.

Amendamentul 180
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

alineat pentru produsele respective, care 
poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor referitoare la declarația 
nutrițională pentru aceste produse. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Băuturile alcoolice nu ar trebui să intre în sfera prezentului regulament, ci să facă obiectul 
unor dispoziții speciale. În acest sens, ar trebui mai întâi clarificate anumite chestiuni 
fundamentale întrucât, de exemplu, în cazul băuturilor spirtoase, o cantitate de referință de 
100 ml pentru mențiunile referitoare la valoarea nutritivă ar fi extrem de nepotrivită, iar 
multe substanțe nutritive conținute în produsele alimentare nu se regăsesc în băuturile 
alcoolice.

Amendamentul 181
Philippe Juvin, Damien Abad

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) fibre; eliminat
(g) proteine;

Or. fr

Justificare

Consecința amendamentului la articolul 29 alineatul (1) litera (b).
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Amendamentul 182
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Etichetarea nutrițională poate să 
includă, de asemenea, în plus, cantitățile 
unuia sau mai multor elemente din 
următoarele sau componentele acestor 
grupuri de substanțe sau ale acelora 
menționate la alineatul (1):

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

(aa) acizi grași saturați;

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

(d) polioli;

(da) polioli;

(e) amidon; (e) amidon;
(f) fibre; (f) fibre;

(g) proteine;
(ga) zaharuri;

(gb) sodiu;

(gc) colesterol;

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

(h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI;
(i) alte substanțe în sensul 
Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 decembrie 2006 privind adaosul de 
vitamine și minerale, precum și de 
anumite substanțe de alt tip în produsele 
alimentare1.
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____
1 JO L 404, 30.12.2006, p. 26.

Or. de

Justificare

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO) 
stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 

Amendamentul 183
Emma Mcclarkin

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – literele f, g și h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) oricare dintre mineralele sau vitaminele 
menționate în partea A punctul 1 din anexa 
XI și prezente în aliment în cantități 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI; 
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(h) alte substanțe menționate în anexa 
XIII partea A.
Pot fi incluse și componentele categoriilor 
de substanțe de mai sus.

Or. en

Justificare

În cadrul unui regulament privind informațiile referitoare la produsele alimentare destinate 
consumatorilor, este important să nu se solicite prezentarea unor informații pe care publicul-
țintă nu le înțelege. Studiile arată că deja consumatorii nu înțeleg anumite informații de pe 
etichete. În ceea ce privește alimentația, consumatorii o exprimă mai degrabă în calorii decât 
în jouli, această din urmă unitate de măsură fiind preferată de cercetători și neintrând, prin 
urmare, în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul 184
Emma Mcclarkin

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 185
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Valorile declarate sunt valori medii la 
sfârșitul termenului de valabilitate, care se 
bazează, după caz, pe următorii factori:
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(a) analiza produsului alimentar efectuată 
de producător; sau

(a) analiza produsului alimentar efectuată 
de producător; sau

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

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

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

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

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

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

Or. de

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 186
Liem Hoang Ngoc

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În afară de declarația nutrițională 
pentru 100 g sau 100 ml menționată la 
articolul 31 alineatul (2), informațiile pot fi 
exprimate pentru fiecare porție, 
corespunzătoare cantității de pe etichetă, 

(1) În afară de declarația nutrițională 
pentru 100 g sau 100 ml menționată la 
articolul 31 alineatul (2), valoarea 
energetică a produselor alimentare 
prezentate sub formă de porții identice 
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cu condiția să fie precizat numărul de 
porții din ambalaj.

sau care pot fi ușor împărțite în porții 
identice este exprimată pentru fiecare 
porție, corespunzătoare cantității de pe 
etichetă. Celelalte informații furnizate pot 
fi, de asemenea, exprimate pentru fiecare 
porție.

Or. fr

Justificare

Exprimarea valorii energetice pentru 100 g sau 100 ml nu este neapărat pertinentă pentru 
consumatorii care utilizează produse alimentare cu greutate și volum extrem de variabile.
De aceea, în cazul produselor alimentare porționabile, ar trebui ca valoarea energetică să fie 
în mod sistematic exprimată pentru fiecare porție, pentru a furniza consumatorilor o 
informație exactă și ușor de înțeles.

Amendamentul 187
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pe lângă etichetarea nutrițională 
pentru 100 g sau 100 ml, etichetarea 
nutrițională poate fi exprimată pe porție, 
cu condiția să fie precizată cantitatea 
conținută într-o porție.

Or. de

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 nutrițională 
pentru fiecare porție, în cazul în care cantitatea conținută în acea porție este specificată clar 
pe produs. Indicarea, în plus, a numărului de porții din ambalaj ar trebui să fie opțională.
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Amendamentul 188
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În afară de declarația nutrițională 
pentru 100 g sau 100 ml menționată la 
articolul 31 alineatul (2), informațiile pot fi 
exprimate pentru fiecare porție, 
corespunzătoare cantității de pe etichetă, cu 
condiția să fie precizat numărul de porții 
din ambalaj. Porțiile pot fi indicate prin 
utilizarea cuvântului „porție” sau a unei 
imagini care reprezintă grafic porția.

Or. nl

Justificare

Industria din Uniunea Europeană a încheiat deja acorduri voluntare referitoare la 
aproximativ cât constituie o porție dintr-un anumit produs. Industria utilizează deja imagini 
pentru a reprezenta o porție. Expresia „porție” sau imaginea corespunzătoare - o linguriță, o 
lingură, un castron sau alte lucruri asemănătoare - vor ajuta consumatorii să înțeleagă și le 
va oferi o imagine mai clară a contribuției aduse de produsul alimentar în cadrul alimentației 
lor. 

Amendamentul 189
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it
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Justificare

Este mai util pentru consumatori ca informațiile nutriționale să fie indicate pentru o porție, 
având în vedere faptul că informații similare pe 100 g/ml pot conduce la interpretări eronate. 
În cele din urmă, ar fi mai complicat pentru consumatori să calculeze cantitățile diverselor 
substanțe enumerate ce urmează a fi ingerate și să adopte, astfel, o alimentație echilibrată.

Amendamentul 190
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau, în 
conformitate cu articolul 32 alineatul (1), 
inclusiv sau exclusiv în cazurile prevăzute 
la articolul 32 alineatele (2) și (3), pe 
porție.

Or. en

Justificare

Pentru a le permite consumatorilor să compare diversele produse alimentare din cadrul 
aceleiași categorii, indiferent de dimensiunile sau conținutul ambalajelor, declararea, în 
fiecare caz, a valorii energetice și a cantității de nutrienți pentru 100 gr sau 100 ml constituie 
un imperativ. În plus, aceste informații pot fi furnizate pentru fiecare porție, astfel cum se 
menționează la articolul 32 alineatul (2).

Amendamentul 191
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate, în conformitate cu unitatea de 
măsură a cantității nete, pentru 100 g sau 
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alineatele (2) și (3), pe porție. 100 ml sau pe porție.

Or. de

Justificare

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Amendamentul 192
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – paragrafele 1a, 1b, 1c (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, valoarea energetică și cantitatea 
de nutrienți pot fi exprimate pe porție.
În cazul în care produsul alimentar este 
preambalat ca porție individuală, valoarea 
energetică și cantitatea de nutrienți 
menționate la alineatul (1) se indică, de 
asemenea.
În cazul în care se oferă informații pe 
porție, se indică numărul porțiilor din 
ambalaj, mărimea porției trebuie să fie 
realistă, iar informația este prezentată sau 
explicată pe înțelesul consumatorului 
obișnuit.
Comisia elaborează, în colaborare cu 
întreprinderile din sectorul alimentar și 
autoritățile competente din statele 
membre, orientări privind specificarea 
unor mărimi realiste ale porțiilor. 
Măsurile respective, destinate să modifice 

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.
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elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 193
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau, sub 
rezerva dispozițiilor articolului 32 
alineatele (2) și (3), pe porție. Porțiile pot 
fi indicate prin utilizarea cuvântului 
„porție” sau a unei imagini care 
reprezintă grafic porția.

Or. nl

Justificare

Industria din Uniunea Europeană a încheiat deja acorduri voluntare referitoare la 
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aproximativ cât constituie o porție dintr-un anumit produs. Industria utilizează deja imagini 
pentru a reprezenta o porție. Expresia „porție” sau imaginea corespunzătoare - o linguriță, o 
lingură, un castron sau alte lucruri asemănătoare - vor ajuta consumatorii să înțeleagă și le 
va oferi o imagine mai clară a contribuției aduse de produsul alimentar în cadrul alimentației 
lor.

Amendamentul 194
Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Indicarea valorii energetice și a cantității de nutrienți pentru 100 g sau 100 ml oferă 
consumatorilor posibilitatea de a compara produsele în mod direct.

Amendamentul 195
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. de

Justificare

Die Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro 100 g oder pro 100 ml  gibt dem 
Konsumenten die Möglichkeit, Produkte direkt zu vergleichen. Deshalb sollten diese Angaben 
grundsätzlich auch bei Portionsverpackungen verpflichtend vorgeschrieben sein. Die 
zusätzliche Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro Portion sollte natürlich 
insbesondere für Portionsverpackungen möglich sein. Um dem Verbraucher die Orientierung 
zu erleichtern, sollte die Portionsangabe bei fertig abgepackten Einzelportionen verpflichtend 
sein. Bei Mehrportionen- Verpackungen ist die Angab der Anzahl der in der Packung 
enthaltenen Portionen hilfreich, um die Energieangabe pro Portion einzuordnen.Die 
Definition der Portionsgröße dient dem Realitätsbezug der Verbraucher. So können 
Verbraucher z. B. eine Portion von acht Einheiten bzw. Stückzahlen (Keksen) oder einer 
halben Tasse (z. B. Nüsse) leichter zuordnen als die entsprechenden Grammangaben. Die 
Portionsgröße sollte sich darüber hinaus an dem realistischen Durchschnittskonsum der 
Verbraucher orientieren, um irreführende Angaben zu vermeiden. (Die häufig vorgegebene 
Portionsgröße von 25 g hat sich z. B. als unrealistische Bezugsgröße erwiesen).
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Amendamentul 196
Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Valoarea energetică și cantitatea de 
nutrienți menționate la alineatul (1) 
trebuie să se refere întotdeauna la 
produsul gata de consum. Pe etichetă 
trebuie să figureze instrucțiuni exacte 
privind modalitatea de preparare pe care 
se bazează mențiunile.  

Or. de

Justificare

Valoarea energetică și cantitatea de nutrienți trebuie să se refere întotdeauna la produsul 
gata de consum, deoarece cantitatea de nutrienți din produsul oferit poate fi considerabil 
diferită prin preparare (de exemplu prăjire, fierbere). Modalitatea de preparare pe care se 
bazează mențiunile trebuie indicată exact pe etichetă pentru a permite transparența acestora 
pentru consumator și controlabilitatea lor.

Amendamentul 197
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatele 3 și 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

An indication of a percentage on the reference intake should not be mandatory information. 
Individuals have different dietary needs and even daily recommended quantity cannot reflect 
the variety of needs. It is up to the individula to make a free informed choice on daily quantity 
suitable to him/her. Furthermore, it is crucial not to place costly labelling burdens and create 
more bearaucracy for entreprises, especiallly not for Small and Middle sized companies. The 
indication of 100ml/ 100g is a transparent and comprehensible measure and constitutes 
therefore as a sufficent mandatory information.

Amendamentul 198
Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Nivelurile nutrienților din declarația 
nutrițională de pe partea din față a 
ambalajului menționată la articolul 29 
alineatul (1) litera (a) sunt indicate printr-
un sistem de codificare în diferite culori. 
Culorile verde, galben și roșu indică dacă 
alimentul conține un nivel scăzut, mediu 
sau ridicat de nutrienți de acest tip. Aceste 
informații se comunică pentru 100 g sau 
100 ml. Cantitățile de referință pentru 
nivelurile ridicat, mediu sau scăzut ale 
acestor nutrienți sunt definite în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3), pe baza unui 
aviz al Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament reflectă rezultatele studiului care au indicat că consumatorii doresc 
ca pe partea din față a ambalajului să găsească informații nutritive limitate ce conțin 
elemente explicative. Aceștia preferă utilizarea culorilor roșu, galben și verde pentru a se 
indica dacă alimentul conține un nivel ridicat, mediu sau scăzut de elemente nutritive de acest 
tip.



AM\802277RO.doc 89/150 PE438.135v03-00

RO

Amendamentul 199
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Dat fiind că anumite alimente nu sunt consumate în cantități de 100 g/ml, este important ca 
procentul din aportul alimentar de referință să poată fi exprimat pe porție.

Amendamentul 200
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Justificare

O etichetare DZR obligatorie contrazice caracterul voluntar al inițiativei DZR și ar trebui, 
prin urmare, respinsă. Etichetarea DZR este în prezent aplicată în cazul unor alimente 
specifice de către industria alimentară europeană și prezentată consumatorilor. După cum s-
a convenit în Platforma UE, urmează să se aștepte primele date cu privire la succesul 
inițiativei de etichetare promovate de industria alimentară.

Amendamentul 201
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este utilă stabilirea unor norme privind mențiunile suplimentare voluntare pe etichetă, pentru 
a exista o anumită standardizare în cazurile în care se face uz de această posibilitate și 
pentru a evita posibila inducere în eroare a consumatorului.
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Amendamentul 202
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Declarația nutrițională a următoarelor 
valori nutritive (valoarea energetică, 
lipide, acizi grași saturați, zaharuri, sare)
este exprimată, în mod suplimentar, ca 
procent din aporturile alimentare de 
referință stabilite în partea B din anexa XI 
pentru 100 g sau 100 ml sau, în 
conformitate cu articolul 31 alineatul (2),
pe porție. Eventualele mențiuni privind 
vitaminele și mineralele sunt exprimate, de 
asemenea, ca procent din aporturile 
alimentare de referință stabilite în partea A 
punctul 1 din anexa XI.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 203
Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 204
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32
Exprimarea pe porție

eliminat

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

Or. de
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Justificare

Informațiile nutriționale pe porție fac deja obiectul amendamentului la articolul 31 alineatul 
(2).

Amendamentul 205
Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În afară de declarația nutrițională 
pentru 100 g sau 100 ml menționată la 
articolul 31 alineatul (2), informațiile pot fi 
exprimate pentru fiecare porție pe partea 
din spate a ambalajului, cu indicarea 
numărului de porții din ambalaj, cu 
condiția ca mărimea porției să fie stabilită 
pe baza unui aviz al Autorității Europene 
pentru Siguranța Alimentară.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 206
Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat



PE438.135v03-00 94/150 AM\802277RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 207
Róża Thun Und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Declarația nutrițională poate fi 
exprimată numai raportat la porție în cazul 
în care produsul alimentar este gata 
porționat ca porție individuală sau ca mai 
multe porții individuale de aceeași 
mărime.

Or. en

Justificare

Simplificare: produsele alimentare gata porționate ca porție individuală sau ca mai multe 
porții individuale de aceeași mărime ar trebui considerate drept porție individuală, la fel ca 
produsele alimentare preambalate.

Amendamentul 208
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Declarația nutrițională poate fi 
exprimată numai raportat la porție în cazul 
în care produsul alimentar este preambalat 
în mod clar ca porție individuală sau în 
mai multe porții ușor de identificat, toate 
având aceleași dimensiuni.

Or. it

Justificare

Produsele alimentare care sunt în mod clar preambalate ca porție individuală sau în mai 
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multe porții separate, toate având aceleași dimensiuni, trebuie tratate în același fel ca și 
produsele preambalate în porții individuale.

Amendamentul 209
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Declarația nutrițională poate fi 
exprimată exclusiv raportat la porție în 
cazul în care produsul alimentar este 
preambalat ca porție individuală sau 
conține porții individuale, distincte din 
punct de vedere cantitativ.

Or. de

Justificare

Declarația nutrițională raportată exclusiv la porție ar fi utilă în special în cazul alimentelor 
care sunt consumate în cantități cu mult sub 100 g (de exemplu dulcețuri, uleiuri alimentare 
etc.).

Amendamentul 210
Liem Hoang Ngoc

Propunere de regulament
Articolul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32a
Exprimarea în funcție de greutatea netă

În cazul produselor alimentare care nu 
sunt porționabile, pe lângă declarația 
nutrițională pentru 100 g sau 100 ml 
menționată la articolul 31 alineatul (2), 
valoarea energetică se exprimă în funcție 
de greutatea totală netă a produsului 
alimentar în cauză.
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Or. fr

Justificare

Exprimarea valorii energetice pentru 100 g sau 100 ml nu este neapărat pertinentă pentru 
consumatorii care utilizează produse alimentare cu greutate și volum extrem de variabile.
De aceea, în cazul produselor alimentare care nu sunt porționabile, ar trebui ca valoarea 
energetică să fie în mod sistematic exprimată în funcție de greutatea totală netă a produsului 
alimentar în cauză, pentru a furniza consumatorilor o informație mai exactă și mai ușor de 
înțeles.

Amendamentul 211
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33 eliminat
Forme de exprimare suplimentare
1. În afară de formele de exprimare 
menționate la articolul 31 alineatele (2) și 
(3), declarația nutrițională poate fi 
exprimată în alte moduri, cu condiția să 
fie respectate următoarele cerințe 
esențiale:
(a) forma de exprimare are drept scop să 
faciliteze înțelegerea de către consumator 
a contribuției sau a importanței 
produsului alimentar pentru valoarea 
energetică și conținutul de nutrienți al 
unui regim alimentar; precum și
(b) se bazează pe aporturile armonizate de 
referință sau, în absența acestora, pe 
sfaturile științifice general acceptate 
privind valoarea energetică și aporturile 
de nutrienți; precum și
(c) se bazează pe elemente care dovedesc 
cunoașterea și utilizarea de către 
consumatorul de rând a prezentării 
informațiilor.
2. Astfel de forme suplimentare de 
exprimare menționate la alineatul (1) sunt 
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identificate în cadrul sistemelor naționale 
menționate la articolul 44.

Or. en

Justificare

Armonizarea totală reprezintă singura modalitate de garantare a pieței comune.

Amendamentul 212
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 33 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

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

(b) se bazează pe aporturile de referință
stabilite în partea B din anexa XI pentru 
100 g sau 100 ml. În cazul în care un 
produs este preambalat ca porție 
individuală sau livrat în cantități mai mici 
de 100 g/ml, specificarea pe porție 
raportată la cantitatea livrată este 
suficientă. În absența aporturilor de 
referință, ea se bazează pe sfaturile 
științifice general acceptate privind 
valoarea energetică și aporturile de 
nutrienți; și

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

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

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

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 213
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Este important ca toate informațiile nutriționale obligatorii să fie prezentate în același câmp 
vizual, însă nu neapărat în câmpul vizual principal.
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Amendamentul 214
Philippe Juvin, Damien Abad

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Este important ca declarația nutrițională obligatorie să facă referire la nutrienții cei mai 
importanți (proteine, glucide - din care zaharuri, lipide, acizi grași saturați, fibre alimentare 
și sodiu), astfel cum au fost anterior definiți de către legislația în vigoare (Directiva 
90/496/CEE). Informațiile nutriționale nu trebuie să se concentreze doar pe nutrienții care 
pot cauza potențiale probleme, scoțându-i în mod special în evidență, având în vedere faptul 
că o alimentație sănătoasă necesită un aport echilibrat al tuturor acestor elemente.

Amendamentul 215
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 29 
alineatul (1) sunt prezentate în mod clar și 
în următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de proteine, glucide și lipide.

Or. de
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Justificare

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.An der 
bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: Brennwert, 
Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale Verweis in den 
Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile für die 
öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine Änderung der 
Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen auf die 
genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe gewöhnt 
und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, dass 
sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.

Amendamentul 216
Lara Comi, Tiziano Motti

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, cel târziu până la 31 
decembrie 2011, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3), 
criterii specifice pentru scutirile de la 
declarația nutrițională obligatorie pentru 
întreprinderile mici agricole, 
întreprinderile de artizanat și cele 
comerciale care funcționează în domeniul 
vânzărilor/gastronomiei și al furnizării (în 
industria hotelieră și în sectorul 
alimentației publice). 

Or. it

Justificare

Introducerea referinței la întreprinderile comerciale mici și mijlocii este justificată de două 
tipuri de motivație: 

1. nu poate fi acceptată o discriminare între diversele sectoare de producție care au 
același obiectiv;

2. este un considerent fundamental ca micii producători a căror produse nu sunt 
standardizate și care trebuie să aleagă ingrediente echivalente în fiecare zi să nu 
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furnizeze informații nutriționale pe anunțurile de vânzare (în cazul în care produsele 
sunt vândute fără ambalaj) sau pe etichetă (în cazul în care produsele sunt 
preambalate).

Amendamentul 217
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Die Verpflichtung, dass die vorgeschriebene Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld 
erscheinen muss, ist auf kleinen Verpackungen nicht umsetzbar (z.B. Kaugummiprodukte). 
Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.

Amendamentul 218
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația nutrițională referitoare la 
nutrienții menționați la articolul 29
alineatul (2) figurează în același loc și, 

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

ordinea de prezentare prevăzută în partea C 
din anexa XIII.

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

Mențiunile se prezintă sub formă de tabel, 
cu numerele aliniate. În cazul în care
spațiul nu permite, declarația se prezintă în 
formă liniară.

Or. de

Justificare

Unde sunt plasate informațiile nutriționale pe ambalaj ar trebui să rămână la latitudinea 
întreprinderii (fața ambalajului, câmp vizual sau într-un alt loc). Este necesară suficientă 
flexibilitate pentru a ține seama de diferitele mărimi de ambalaje și prezentările în mai multe 
limbi.

Amendamentul 219
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când sunt necesare declarații 
nutriționale pentru un produs inclus în 
anexa IV din considerente nutriționale 
sau referitoare la sănătate, aceste 
declarații nu apar în câmpul vizual 
principal.

Or. it

Justificare

În cazul produselor scutite în temeiul anexei IV, se sugerează faptul că prezența unor 
informații privind, de exemplu, sănătatea, va avea ca rezultat cerința de a furniza indicații 
nutriționale. Din considerente privind produsele cu ambalaj de mici dimensiuni, astfel de 
informații nu ar trebui să apară în câmpul vizual principal.
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Amendamentul 220
Cornelis de Jong

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pe lângă dispozițiile prezentului 
articol, valoarea energetică menționată la 
articolul 29 alineatul (1) litera (a) se 
indică în câmpul vizual principal, de 
preferință printr-un sistem de codificare 
multicolor. În cazul în care este utilizat 
un astfel de sistem, culorile verde, galben 
sau galben-chihlimbar și roșu indică dacă 
un produs alimentar conține o valoare 
energetică scăzută, medie sau ridicată. 
Aceste informații se comunică pentru 100 
g sau pentru 100 ml. Definițiile 
cantităților de referință pentru nivelurile 
scăzut, mediu și ridicat ale valorilor 
energetice sunt adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3), pe 
baza unui aviz al Autorității Europene 
pentru Siguranța Alimentară. 

Or. en

Justificare

Deși experiențele cu sistemul de codificare multicolor sunt pozitive, este prea devreme în 
acest stadiu să obligăm statele membre să pună în aplicare un astfel de sistem. Este nevoie de 
mai multe informații și de mai multe probe. Acest lucru se specifică, de asemenea, în 
considerentul 38, prin care se solicită continuarea cercetărilor privind capacitatea de 
înțelegere a consumatorilor din diferite state membre, astfel încât să poată fi introduse, dacă 
este cazul, sisteme armonizate.
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Amendamentul 221
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Simplificare.

Amendamentul 222
Emma Mcclarkin

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În cazurile în care valoarea energetică 
sau cantitatea de nutrienți ale unui produs 
este neglijabilă, declarația nutrițională 
referitoare la elementele respective nu este 
obligatorie, cu excepția alergenilor.

Or. en
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Amendamentul 223
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) astfel de forme de prezentare nu induc 
consumatorul în eroare; precum și
(b) există elemente care dovedesc 
cunoașterea de către consumatorul de 
rând a unor astfel de forme de prezentare.

Or. de

Justificare

Normele speciale naționale cu caracter obligatoriu privind etichetarea produselor alimentare 
împiedică libera circulație a bunurilor pe piața internă europeană. În schimb, în 
amendamentul la articolul 33 alineatul (1) se sugerează o abordare voluntară față de 
etichetarea grafică.

Amendamentul 224
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Reprezentările grafice sau simbolurile 
pentru prezentarea declarației nutriționale 
pot fi utilizate cu condiția să fie respectate 
următoarele cerințe esențiale:

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

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

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

Or. en

Justificare

Simbolurile referitoare la nutrienți ar trebui armonizate la nivelul UE pentru a permite libera 
circulație a produselor.

Amendamentul 225
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Consecință a eliminării articolului 34 alineatul (5).
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Amendamentul 226
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35 eliminat
Cerințe aplicabile
(1) Atunci când informațiile referitoare la 
produsele alimentare prevăzute prin 
prezentul regulament sunt oferite în mod 
voluntar, acestea trebuie să respecte 
cerințele relevante specifice menționate în 
prezentul regulament. 
(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
specifică, se aplică alineatele (3) și (4) 
atunci când țara de origine sau locul de 
proveniență al produsului alimentar este 
menționat în mod voluntar pentru a 
informa consumatorii că un produs 
alimentar își are originea sau provine din 
Comunitatea Europeană sau o anumită 
țară sau un anumit loc. 
(3) Atunci când țara de origine sau locul 
de proveniență al produsului alimentar nu 
coincide cu cea a ingredientului 
(ingredientelor) său (sale) de bază, se va 
menționa, de asemenea, țara de origine 
sau locul de proveniență al respectivului 
(respectivelor) ingredient(e).

(4) În cazul cărnii, cu excepția celei de 
vită sau de mânzat, indicarea țării de 
origine sau a locului de proveniență poate 
apărea ca un singur loc numai atunci 
când animalele s-au născut, au fost 
crescute și sacrificate în aceeași țară sau 
în același loc. În alte cazuri, se furnizează 
informații privind fiecare din locurile 
diferite de naștere, de creștere sau de 
sacrificare.
(5) Comisia stabilește norme de punere în 
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aplicare a alineatului (3). Respectivele 
măsuri, care au scopul de a modifica 
anumite elemente neesențiale din 
prezentul regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 49 alineatul (3).
(6) Comisia poate stabili norme de punere 
în aplicare privind condițiile și criteriile 
de utilizare a mențiunilor oferite în mod 
voluntar. Respectivele măsuri, care au 
scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.
Example of the application of this article:
The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.
Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
cake containing eggs and rich in cocoa.   Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 
According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.
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Amendamentul 227
Emma Mcclarkin

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Dacă informațiile furnizate în mod voluntar pe produsele alimentare trebuie să fie prezentate 
în același mod ca și pentru acele produse la care se aplică o cerință obligatorie, este probabil 
ca producătorii să nu le mai furnizeze în mod voluntar. În consecință, propunerea, în forma 
sa actuală, ar avea drept consecință reducerea volumului de informații oferite 
consumatorilor față de situația actuală.

Amendamentul 228
Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de
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Justificare

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

Amendamentul 229
Philippe Juvin, Damien Abad

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
specifică, și în special Regulamentul (CE) 
nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 
2006 privind specialitățile tradiționale 
garantate din produse agricole și 
alimentare1, Regulamentul (CE) nr. 
510/2006 al Consiliului din 20 martie 
2006 privind protecția indicațiilor 
geografice și a denumirilor de origine ale 
produselor agricole și alimentare2, 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al 
Consiliului din 29 aprilie 2008 privind 
organizarea comună a pieței vinicole, de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
1493/1999, (CE) nr. 1782/2003, (CE) nr. 
1290/2005, (CE) 3/2008 și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2392/86 și a 
Regulamentului (CE) nr. 1493/19993, 
Regulamentul (CE) nr. 110/2008 din 15 
ianuarie 2008 al Parlamentului European 
și al Consiliului privind definirea, 
descrierea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului4, Regulamentul (CEE) 
nr. 1601/91 al Consiliului din 10 iunie 
1991 de stabilire a normelor generale 
privind definirea, desemnarea și 
prezentarea vinurilor aromatizate, a 
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băuturilor aromatizate pe bază de vin și a 
cocteilurilor aromatizate din produse 
vitivinicole5, se aplică alineatele (3) și (4) 
atunci când țara de origine sau locul de 
proveniență al produsului alimentar este 
menționat în mod voluntar pentru a 
informa consumatorii că un produs 
alimentar își are originea sau provine din 
Comunitatea Europeană sau o anumită țară 
sau un anumit loc. 
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.

Or. fr

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 indicație geografică. 
Există 5 regulamente privind indicațiile geografice și ar fi oportun ca acestea să fie 
menționate.

Amendamentul 230
Philippe Juvin, Damien Abad

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

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

Amendamentul 231
George Lyon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În ceea ce privește whisky-ul, se 
menționează țara de origine în câmpul 
vizual principal. În cazul în care whisky-
ul este produs în mai multe țări, se 
enumeră fiecare dintre acestea.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 232
Othmar Karas

Propunere de regulament
Capitolul VI

Textul propus de Comisie Amendamentul

capitol eliminat

Or. en
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Justificare

Dispozițiile naționale contravin principiului armonizării și liberei circulații a bunurilor pe 
piața internă.

Amendamentul 233
Damien Abad

Propunere de regulament
Articolul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38 eliminat
Dispoziții naționale privind mențiunile 

suplimentare obligatorii
(1) În afara mențiunilor obligatorii 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) și la 
articolul 10, în conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 42, statele membre 
pot solicita mențiuni suplimentare 
obligatorii pentru anumite tipuri sau 
categorii de produse alimentare, din 
următoarele motive:
(a) protecția sănătății publice;
(b) protecția consumatorilor;
(c) combaterea fraudelor;
(d) protecția proprietății industriale și 
comerciale, a indicațiilor de proveniență, 
a denumirilor de origine și combaterea 
concurenței neloiale.
(2) În conformitate cu alineatul (1), 
statele membre pot introduce măsuri 
privind menționarea obligatorie a țării de 
origine sau a locului de proveniență al 
produselor alimentare numai atunci când 
există dovada unei legături între anumite 
calități ale produsului și originea sau 
proveniența sa. Odată cu notificarea 
Comisiei în legătură cu astfel de măsuri, 
statele membre oferă dovezi conform 
cărora majoritatea consumatorilor acordă 
o atenție semnificativă furnizării acestor 
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informații.

Or. fr

Justificare

Dispozițiile naționale pot constitui bariere pe piața internă, cauzând costuri suplimentare 
pentru întreprinderi. Consolidarea pieței interne este, de asemenea, importantă.

Amendamentul 234
Lara Comi, Tiziano Motti

Propunere de regulament
Articolul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(a) protecția sănătății publice;
(b) protecția consumatorilor;
(c) combaterea fraudelor;
(d) protecția proprietății industriale și 
comerciale, a indicațiilor de proveniență, 
a denumirilor de origine și combaterea 
concurenței neloiale.
(2) În conformitate cu alineatul (1), statele 
membre pot introduce măsuri privind 
menționarea obligatorie a țării de origine 
sau a locului de proveniență al produselor 
alimentare numai atunci când există 
dovada unei legături între anumite calități 
ale produsului și originea sau proveniența 
sa. Odată cu notificarea Comisiei în 
legătură cu astfel de măsuri, statele 
membre oferă dovezi conform cărora 
majoritatea consumatorilor acordă o atenție 
semnificativă furnizării acestor informații.

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

Justificare

Orice propunere care nu a fost justificată în mod corespunzător ar încălca obligația comună 
a statelor membre de a dezvolta piața internă. Propunerea de regulament prevede cerința de 
a indica țara de origine/locul de proveniență, deși această cerință nu este obligatorie.

Amendamentul 235
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 236
Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În afara mențiunilor obligatorii 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) și la 
articolul 10, în conformitate cu procedura 

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

stabilită la articolul 42, statele membre pot 
solicita mențiuni suplimentare obligatorii 
pentru anumite tipuri sau categorii de 
produse alimentare, din următoarele 
motive, în măsura în care astfel de măsuri 
nu împiedică libera circulație a bunurilor 
pe piața internă:

Or. de

Justificare

Într-un regulament nou, care urmărește să consolideze și să simplifice normele UE de 
etichetare și în conformitate cu agenda privind o mai bună legiferare, este important ca nicio 
reglementare națională nouă să nu contravină acestor obiective. Prin urmare, este oportun să 
se introducă o cerință ca noile norme să nu împiedice libera circulație a bunurilor în cadrul 
pieței interne.

Amendamentul 237
Emma Mcclarkin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 238
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu alineatul (1), 
statele membre pot introduce măsuri 
privind menționarea obligatorie a țării de 
origine sau a locului de proveniență al 
produselor alimentare numai atunci când 

eliminat
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există dovada unei legături între anumite 
calități ale produsului și originea sau 
proveniența sa. Odată cu notificarea 
Comisiei în legătură cu astfel de măsuri, 
statele membre oferă dovezi conform 
cărora majoritatea consumatorilor acordă 
o atenție semnificativă furnizării acestor 
informații.

Or. de

Justificare

Norme naționale suplimentare ar fi un obstacol pentru libera circulație a bunurilor pe piața 
internă europeană.  În plus, mențiunile suplimentare din partea statelor membre propuse în 
acest alineat se dovedesc inutile, deoarece se presupune că alimentele din UE respectă 
dispoziții comunitare clare. 

Amendamentul 239
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 38a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) În afara cerințelor stabilite la 
articolul 34 alineatele (1) și (2), statele 
membre pot decide, în conformitate cu 
procedura stabilită la articolul 42, să 
promoveze și alte sisteme voluntare pentru 
prezentarea informațiilor nutritive cu 
ajutorul altor forme de expresie, cu 
condiția ca aceste sisteme naționale:
(a) să fie elaborate cu respectarea 
principiilor și cerințelor generale stabilite 
la capitolele II și III;
(b) să reflecte rezultatele cercetărilor 
independente privind comportamentul 
consumatorilor și ale consultărilor ample 
cu părțile interesate în ceea ce privește 
soluțiile optime pentru consumatori;
(c) să se bazeze pe aporturile armonizate 
de referință sau, în absența acestora, pe 
sfaturile științifice general acceptate 
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privind valoarea energetică și aporturile 
de nutrienți.
Comisia facilitează schimburile de 
informații cu privire la adoptarea și 
punerea în aplicare a sistemelor naționale 
și încurajează participarea tuturor 
părților interesate la acest proces. De 
asemenea, Comisia pune la dispoziția 
publicului astfel de informații. 
Până la […], Comisia Europeană 
efectuează o evaluare a datelor colectate 
privind utilizarea și înțelegerea de către 
consumatori a diferitelor sisteme 
naționale, pentru a determina sistemul cel 
mai performant și cel mai util pentru 
consumatorii europeni și întocmește un 
raport. Comisia transmite raportul 
respectiv Parlamentului European și 
Consiliului.
*A se introduce data de către JO: prima zi 
a lunii care urmează expirării unei 
perioade de 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să aibă posibilitatea, dacă doresc acest lucru, de a promova și alte 
sisteme voluntare pentru prezentarea informațiilor nutritive cu ajutorul altor forme de 
expresie.

Amendamentul 240
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 241
Emma Mcclarkin

Propunere de regulament
Articolul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Până la adoptarea dispozițiilor comunitare 
prevăzute la articolul 20 litera (e), statele 
membre care, la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, dispun deja de 
norme naționale, pot menține aceste 
norme în ceea ce privește enumerarea 
ingredientelor în cazul băuturilor care au o 
concentrație alcoolică mai mare de 1,2 % 
în volum.

Or. en

Amendamentul 242
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41 eliminat
Măsuri naționale pentru produsele 
alimentare care nu sunt preambalate
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1. Pentru produsele alimentare prezentate 
ne-preambalate la vânzare către 
consumatorul final și către unitățile de 
restaurație colectivă sau pentru produsele 
alimentare ambalate în locul în care sunt 
vândute la cererea cumpărătorului sau 
preambalate în vederea vânzării lor 
imediate, statele membre pot adopta 
norme detaliate privind modalitatea în 
care trebuie să fie prezentate mențiunile 
prevăzute la articolele 9 și 10.
2. Statele membre pot decide să nu solicite 
furnizarea unora dintre mențiunile 
prevăzute la alineatul (1), în afara celor 
specificate la articolul 9 alineatul (1) 
litera (c), numai dacă unitățile de 
restaurație colectivă sau consumatorul 
primește totuși informații suficiente.
3. Statele membre comunică Comisiei 
textul măsurilor prevăzute la alineatele 
(1) (2), fără întârziere.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 243
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41 eliminat
Măsuri naționale pentru produsele 
alimentare care nu sunt preambalate
1. Pentru produsele alimentare prezentate 
ne-preambalate la vânzare către 
consumatorul final și către unitățile de 
restaurație colectivă sau pentru produsele 
alimentare ambalate în locul în care sunt 
vândute la cererea cumpărătorului sau 
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preambalate în vederea vânzării lor 
imediate, statele membre pot adopta 
norme detaliate privind modalitatea în 
care trebuie să fie prezentate mențiunile 
prevăzute la articolele 9 și 10.
2. Statele membre pot decide să nu solicite 
furnizarea unora dintre mențiunile 
prevăzute la alineatul (1), în afara celor 
specificate la articolul 9 alineatul (1) 
litera (c), numai dacă unitățile de 
restaurație colectivă sau consumatorul 
primește totuși informații suficiente.
3. Statele membre comunică Comisiei 
textul măsurilor prevăzute la alineatele 
(1) (2), fără întârziere.

Or. en

Justificare

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also 
include providers of mass catering services, as well as farmers engaged in direct marketing, 
likewise produce products for direct delivery to the consumer. There are no standardised 
procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind that the 
traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional 
specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products 
available. It is therefore important to exclude these producers from the nutrition declaration 
requirement. By exluding non-prepacked food, article 41 can be deleted.

Amendamentul 244
Philippe Juvin, Damien Abad

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre pot decide să nu 
solicite furnizarea unora dintre mențiunile 
prevăzute la alineatul (1), în afara celor 
specificate la articolul 9 alineatul (1) litera 
(c), numai dacă unitățile de restaurație 
colectivă sau consumatorul primește totuși 
informații suficiente. În ceea ce privește 
indicațiile menționate la articolul 9 
alineatul 1 litera (c), statele membre 
definesc modul în care acestea sunt 
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prezentate, după consultarea cu părțile 
interesate.

Or. fr

Justificare

La mention des allergènes potentiels est extrêmement importante pour les consommateurs, 
que les denrées alimentaires soient préemballées ou non préemballées. Néanmoins, cette 
information ne doit pas être inadaptée ni excessivement contraignante, en particulier pour les 
entreprises de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité ou de la restauration 
commerciale. Il appartient aux Etats-membres d'en définir les modalités en accord avec les 
parties concernées (notamment associations de personnes allergiques, associations de 
consommateurs, représentants des entreprises concernées), en fonction des conditions 
pratiques et du contexte de la vente (ex. échange verbal, panneau signalisant la présence 
d'allergènes potentiels, etc.).

Amendamentul 245
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre comunică fără 
întârziere Comisiei textul măsurilor 
prevăzute la alineatul (1) litera (b) și la 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food. 
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Amendamentul 246
Damien Abad

Propunere de regulament
Articolul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 42 eliminat
Procedura de notificare

(1) Atunci când se face trimitere la 
prezentul articol, statele membre care 
consideră necesară adoptarea noii 
legislații privind informațiile referitoare 
la produsele alimentare trebuie să notifice 
în prealabil Comisia și celelalte state 
membre de măsurile avute în vedere și să 
specifice motivele care stau la baza lor.
(2) Comisia consultă Comitetul 
permanent pentru lanțul alimentar și 
sănătatea animală înființat prin articolul 
58 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002 în cazul în care consideră că 
o astfel de consultare este utilă sau în 
cazul în care un stat membru solicită 
acest lucru.
(3) Statul membru în cauză poate lua 
măsurile avute în vedere numai la trei 
luni de la notificarea menționată la 
alineatul (1), cu condiția de a nu fi primit 
un aviz negativ din partea Comisiei.
(4) În cazul în care avizul Comisiei este 
negativ, se va iniția procedura menționată 
la articolul 49 alineatul (2) înainte de 
expirarea perioadei de trei luni prevăzută, 
pentru a stabili dacă măsurile avute în 
vedere pot fi puse în aplicare. Comisia 
poate solicita să se aducă anumite 
modificări măsurilor avute în vedere. 
Statul membru în cauză poate lua 
măsurile avute în vedere numai după ce 
Comisia a adoptat decizia finală.
(5) Directiva 98/34/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 iunie 
1998 de stabilire a unei proceduri pentru 
furnizarea de informații în domeniul 
standardelor și reglementărilor tehnice nu 
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se aplică măsurilor cuprinse în procedura 
de notificare la care s-a făcut referire la 
alineatele (1)-(4).

Or. fr

Justificare

Dispozițiile naționale pot constitui bariere pe piața internă, cauzând costuri suplimentare 
pentru întreprinderi. Consolidarea pieței interne este, de asemenea, importantă. 

Amendamentul 247
Emma Mcclarkin

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 248
Emma Mcclarkin

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Comisia consultă Comitetul permanent 
pentru lanțul alimentar și sănătatea animală 
înființat prin articolul 58 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002. Comisia 
instituie, de asemenea, o procedură 
oficială de notificare destinată tuturor 
părților interesate, în conformitate cu 
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dispozițiile Directivei 98/34/CE.

Or. en

Justificare

Actualele proceduri aplicabile în cazul aplicării unor noi măsuri în materie de etichetare sunt 
lipsite de transparență și nu există nicio cerință privind consultarea părților interesate 
externe. Având în vedere faptul că noile norme în materie de etichetare vor avea consecințe 
negative asupra liberei circulații a bunurilor, este important ca măsurile propuse să fie 
supuse unei consultări pe scară largă, iar părților interesate să li se ofere ocazia de a 
formula observații. Propunerile nu ar trebui să fie adoptate înaintea evaluării compatibilității 
lor cu libertățile pieței interne. 

Amendamentul 249
Othmar Karas

Propunere de regulament
Capitolul VII

Textul propus de Comisie Amendamentul

capitol eliminat

Or. en

Justificare

Dispozițiile naționale contravin principiului armonizării și liberei circulații a bunurilor pe 
piața internă.

Amendamentul 250
Damien Abad

Propunere de regulament
Capitolul VII

Textul propus de Comisie Amendamentul

capitol eliminat

Or. fr
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Justificare

Dispozițiile naționale pot constitui bariere pe piața internă, cauzând costuri suplimentare 
pentru întreprinderi. Consolidarea pieței interne este, de asemenea, importantă.

Amendamentul 251
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 53 – paragrafele 2 și 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Articolele 29-34 se aplică începând cu 
[prima zi a lunii, 5 ani de la intrarea în 
vigoare]. Produsele alimentare etichetate 
înainte de data intrării în vigoare pot fi 
comercializate până la epuizarea 
completă a stocurilor.

Cerințele stabilite în conformitate cu 
articolul 17 alineatul (1) se aplică 
începând cu [prima zi a lunii, 15 ani de la 
intrarea în vigoare].

Or. de

Justificare

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Artikel 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle. 

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann.
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Amendamentul 252
Anja Weisgerber

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

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

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 253
George Lyon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 254
Othmar Karas

Propunere de regulament
Anexa I

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

(b) valoarea energetică și orice substanță 
care aparține uneia dintre categoriile 
următoare sau face parte dintr-o 
substanță din categoriile următoare:

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

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

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

- vitaminele și mineralele menționate în 
anexa XI partea A punctul 1 și prezente în 
cantități semnificative după cum se 
prevede în anexa XI  partea A punctul 2.

2. „grăsimi” înseamnă lipidele totale, 
inclusiv fosfolipidele;

2. „grăsimi” înseamnă lipidele totale, 
inclusiv fosfolipidele;
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3. „acizi grași saturați” înseamnă acizii 
grași fără legătură dublă;

3. „acizi grași saturați” înseamnă acizii 
grași fără legătură dublă carbon-carbon;

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

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

5. „acizi grași mononesaturați” înseamnă 
acizii grași cu o legătură dublă în poziție 
cis;

5. „acizi grași mononesaturați” înseamnă 
acizii grași cu o legătură dublă carbon-
carbon în poziție cis;

6. „acizi grași polinesaturați” înseamnă 
acizi grași cu legături duble cis sau 
cismetilenice întrerupte;

6. „acizi grași polinesaturați” înseamnă 
acizi grași cu cel puțin două legături duble
carbon-carbon izolate;

7. „carbohidrați” înseamnă orice 
carbohidrat care este metabolizat în 
organism și care include polioli;

7. „carbohidrați” înseamnă orice 
carbohidrat care este metabolizat în 
organism și care include polioli;

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

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

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

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

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

10. „proteine” înseamnă conținutul de 
proteine calculat cu formula: proteine = 
azot total Kjeldahl x 6,25; respectiv × 6,38 
pentru proteinele din lapte și × 5,71 
pentru proteinele din soia.

11. „sare” înseamnă conținutul de sare 
calculat cu formula: sare = sodiu × 2,5;

11. „sare” înseamnă conținutul de sare 
calculat cu formula: sare = sodiu × 2,5;

12. „valoarea medie” înseamnă valoarea 
care reprezintă cel mai bine cantitatea de 
elemente nutritive conținută de un anumit 
produs alimentar și reflectă ajustări care 
iau în considerare variații sezoniere, modul 
de consumare și alți factori care ar putea 
determina variația valorii efective;

12. „valoarea medie” înseamnă valoarea 
care reprezintă cel mai bine cantitatea de 
elemente nutritive conținută de un anumit 
produs alimentar și reflectă ajustări care 
iau în considerare variații sezoniere, modul 
de consumare și alți factori care ar putea 
determina variația valorii efective;

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

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

Or. de
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Justificare

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des V.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).

Amendamentul 255
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Izomaltuloza și D-tagatoza sunt produse alimentare noi care intră în definiția 
carbohidraților. Izomaltuloza și D-tagatoza ar trebui să nu fie considerate „zaharuri”, dat 
fiind că diferă în mod semnificativ de zahărul tradițional datorită proprietăților lor 
fiziologice. De exemplu izomaltuloza și D-tagatoza nu atacă dinții și au un efect redus asupra 
glicemiei.
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Amendamentul 256
Emma Mcclarkin

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 8 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) fructe cu coajă lemnoasă utilizate 
pentru fabricarea distilatelor alcoolice

Or. en

Amendamentul 257
Emma Mcclarkin

Propunere de regulament
Anexa III

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Or. en

Justificare

În cazul în care au fost utilizate proteine din carne de vită sau de porc pentru creșterea 
greierilor, consumatorul ar trebui să fie informat în acest sens. Aceasta constituie o 
informație deosebit de importantă pentru consumatori, în special pentru cei cu o anumită 
sensibilitate religioasă..
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Amendamentul 258
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

TIP SAU 
CATEGORIE DE 
PRODUS 
ALIMENTAR

MENțIUNI TIP SAU 
CATEGORIE DE 
PRODUS 
ALIMENTAR

MENțIUNI

- 1. Tratamentul de suprafață al fructelor 
și legumelor
- 1.1. Fructe și 
legume care au 
primit înainte și 
după recoltă un 
tratament de 
suprafață prin 
folosirea 
aditivilor sau 
pesticidelor

„tratate la 
suprafață”

Or. en

Justificare

Normele în vigoare nu cuprind nicio cerință generală de informare cu privire la tratamentul 
de suprafață al fructelor și legumelor după recoltare, fie cu aditivi, fie cu pesticide, pentru a 
menține prospețimea acestora. Aceasta înseamnă că produsele au o altă formă de 
„prospețime” decât cea așteptată de consumator. Consumatorii au dreptul de a primi 
informații cu privire la faptul că produsele alimentare pe care le cumpără au primit 
tratament de suprafață. 

Amendamentul 259
Othmar Karas

Propunere de regulament
Anexa III – Tabel – titlul 1 și pct. 2.1, 2.2 și 2.3 ale titlului 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. PRODUSE ALIMENTARE AMBALATE ÎN 
ANUMITE GAZE

eliminat
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Produse 
alimentare a 
căror valabilitate 
a fost extinsă 
prin utilizarea 
gazelor de 
ambalare 
autorizate prin 
Directiva 
89/107/CEE a 
Consiliului

„Ambalate în 
atmosferă 
protectoare”

2. PRODUSE ALIMENTARE CARE CONțIN 
ÎNDULCITORI

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

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

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

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

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

„conține o sursă 
de fenilalanină”

Or. en

Justificare

Trebuie evitată dubla declarare.
În ceea ce privește punctul 1.1., acesta nu aduce consumatorului o informație suplimentară. 
Acesta ar trebui să consulte data de valabilitate.
Considerăm că nu este necesară etichetarea dublă a îndulcitorilor. Îndulcitorii sunt etichetați 
în mod clar în lista ingredientelor și, după caz, se aplică o etichetă de avertizare cu privire la 
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prezența fenilalaninei. Dispoziția a fost adoptată într-o perioadă în care utilizarea de 
îndulcitori cu conținut scăzut de calorii era mai puțin răspândită în Uniunea Europeană, iar 
această propunere oferă o excelentă ocazie în vederea simplificării.

Amendamentul 260
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Se evită o posibilă contradicție cu articolul 17 alineatul (2).

Amendamentul 261
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

- produse alimentare ambalate sau în 
recipiente a căror suprafață maximă este 
mai mică de 100 cm²;

Or. de

Justificare

Derogările privind ambalajele mai mici nu sunt suficiente și aplicabile și, prin urmare, ar 
trebui extinse.
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Amendamentul 262
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

- produse alimentare ambalate sau în 
recipiente a căror suprafață imprimabilă
maximă este mai mică de 80 cm²;

Or. en

Justificare

În cazul ambalajelor sau al recipientelor a căror suprafață imprimabilă maximă este mai 
mică de 80 cm², nu pot fi menționate toate informațiile nutriționale care sunt, în alte condiții, 
obligatorii.

Amendamentul 263
Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

Și în societățile de vânzare cu amănuntul sau în societățile artizanale din sectorul alimentar, 
inclusiv unitățile de restaurație colectivă, sunt fabricate produse care sunt oferite direct 
consumatorului. În cazul acestora nu există procedee standardizate, iar ingredientele se 
modifică zilnic. Sectorul producătorilor tradiționali reprezintă un garant pentru păstrarea 
specialităților regionale și a diversității ofertei. În consecință, este important ca producătorii 
menționați să fie scutiți de declarația nutrițională obligatorie.
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Amendamentul 264
Othmar Karas

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuțele 3, 4, 5 și 5a (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

- ierburi, condimente sau amestecuri ale 
acestora;

- ierburi, condimente, mirodenii și
amestecuri ale acestora;

- sare și înlocuitori de sare; - sare și înlocuitori de sare;

- zahăr;

Or. en

Justificare

Ape: articolul 28 alineatul (1) din propunere prevede că „dispozițiile prezentei secțiuni nu se 
aplică produselor alimentare care intră în domeniul de aplicare al următoarei legislații: (b) 
Directiva Consiliului 80/777 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind exploatarea 
și comercializarea apelor minerale naturale.” Pentru a se evita confuziile, este important să 
se dispună de o singură excepție la anexa IV, care să acopere toate tipurile de apă 
îmbuteliată, similar modului în care s-a procedat la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 
90/496.
Ierburi: clarificare
Zahăr: Zahărul este compus dintr-un singur nutrient, care este ușor de identificat și nu 
induce consumatorii în eroare.

Amendamentul 265
Othmar Karas

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

- produse alimentare ambalate sau în 
recipiente a căror suprafață maximă este 
mai mică de 100 cm²; 
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Or. en

Justificare

100 cm²: Excepția propusă pentru ambalajele mici (mai mici de 25 cm²) nu este aplicabilă. 
Aceasta ar trebui extinsă (la 100 cm²) pentru a îndeplini cerințele pieței.

Amendamentul 266
Othmar Karas

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 19a (nouă), 19b (nouă) și 19c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Asortimente și cadouri;
- Ambalaje multiple compozite;
- Gumă de mestecat.

Or. en

Justificare

Produse precum asortimentele și cadourile, ambalajele multiple și gumele de mestecat ar 
trebui exceptate la rândul lor.

Amendamentul 267
Róża Thun Und Hohenstein

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

- ierburi, condimente sau amestecuri ale 
acestora;

- ierburi, condimente, mirodenii sau 
amestecuri ale acestora;

Or. en

Justificare

Ierburi: clarificare.
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Amendamentul 268
Róża Thun Und Hohenstein

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 269
Róża Thun Und Hohenstein

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 19a (nouă), 19b (nouă), 19c (nouă), 19d (nouă) și 19e (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- gumă de mestecat;
- produse alimentare care conțin o valoare 
energetică neglijabilă pe porție;
- produse alimentare, indiferent de 
descriere, a căror cantitate nu depășește 
5g/ml;
- produse alimentare care au designul, forma 
sau ambalajul unor produse sezoniere, de lux, de 
cadou sau fantezie, inclusiv asortimentele;
- butelii de sticlă care au un marcaj 
indelebil.

Or. en
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Amendamentul 270
Anja Weisgerber

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 privește tipul, 

natura și compoziția
Denumirea 
comercială

1. Spre deosebire de brânză, 
înlocuirea totală sau parțială a 
grăsimii animale cu grăsime 
vegetală

imitație de brânză

2. Spre deosebire de șuncă, 
modificarea compoziției prin 
introducerea unor ingrediente 
mărunțite cu un conținut de 
carne foarte redus 

imitație de șuncă

Or. de

Justificare

Așteptările consumatorului sunt înșelate odată cu creșterea utilizării imitațiilor de produse 
alimentare, în cazul cărora unele componente sunt înlocuite cu substitute mai ieftine.

Amendamentul 271
Othmar Karas

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

(b) a căror cantitate netă este mai mică de 5 
grame sau de 5 mililitri; această dispoziție 

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

nu se aplică, cu toate acestea, în cazul 
ingredientelor și plantelor aromatice;

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 272
Emma Mcclarkin

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 1 – literele ba și bb (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) a căror cantitate netă este mai mică 
de 50g pentru dulciuri, ciocolată și alte 
produse pe bază de cacao, produse pe 
bază de migdale sau fructe cu coajă 
lemnoasă sau alte semințe oleaginoase;
(bc) a căror cantitate netă este mai mică 
de 100g pentru biscuiți, prăjituri și alte 
produse de patiserie;

Or. en

Justificare

În cadrul unui regulament privind informațiile referitoare la produsele alimentare "destinate 
consumatorilor", este important să nu se solicite prezentarea unor informații pe care 
publicul-țintă nu le înțelege. Studiile arată că deja consumatorii nu înțeleg anumite informații 
de pe etichete. În ceea ce privește alimentația, consumatorii o exprimă mai degrabă în calorii 
decât în jouli, această din urmă unitate de măsură fiind preferată de cercetători și neintrând, 
prin urmare, în domeniul de aplicare al prezentului regulament.
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Amendamentul 273
Emma Mcclarkin

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 1 – alineatul 1a (nou) 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest punct nu aduce atingere legislației 
comunitare specifice.

Or. en

Justificare

În cadrul unui regulament privind informațiile referitoare la produsele alimentare "destinate 
consumatorilor", este important să nu se solicite prezentarea unor informații pe care 
publicul-țintă nu le înțelege. Studiile arată că deja consumatorii nu înțeleg anumite informații 
de pe etichete. În ceea ce privește alimentația, consumatorii o exprimă mai degrabă în calorii 
decât în jouli, această din urmă unitate de măsură fiind preferată de cercetători și neintrând, 
prin urmare, în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul 274
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Anexa X

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă eliminată

Or. en

Justificare

Băuturile alcoolice nu fac obiectul prezentului regulament.
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Amendamentul 275
Othmar Karas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Vitamine și minerale care pot fi 
declarate și 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

Or. de

Justificare

Valorile DZR ar trebui adaptate la noile valori de referință în conformitate cu modificările 
aduse Directivei 2008/100/CE privind indicarea valorii nutritive pe etichete (JO L 285, p. 9).
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Amendamentul 276
Othmar Karas

Propunere de regulament
Anexa XI – partea A – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În general: 

15% din DZR la 100 g sau pe porție în cazul 
solidelor;
- 7,5% din DZR la 100 g sau pe porție în cazul 
lichidelor;
- 5% din DZR la 100kcal (12% din DZR de 1 
MJ; sau 
- cantitatea care trebuie luată în considerare 
pentru a stabili ce înseamnă cantitate 
semnificativă, prevăzută prin derogările 
acordate în conformitate cu articolul 6 
din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 decembrie 2006 privind adaosul de 
vitamine și minerale, precum și de 
anumite substanțe de alt tip în produsele 
alimentare sau per ambalaj, în cazul în 
care acesta conține numai o singură 
porție sau cantitatea și numărul porțiilor 
sunt menționate în mod clar pe ambalaj.

Or. en

Justificare

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).
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In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).
Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.

Amendamentul 277
Othmar Karas

Propunere de regulament
Anexa XII – tabel

Textul propus de Comisie Amendamentul

- glucide (cu excepția 
poliolilor)

4 kcal/g —
17 kJ/g.

- glucide (cu excepția 
poliolilor)

4 kcal/g

- polioli 2,4 kcal/g 
— 10 kJ/g.

- polioli 2,4 
kcal/g

- proteine 4 kcal/g —
17 kJ/g.

- proteine 4 kcal/g

- lipide 9 kcal/g —
37 kJ/g.

- lipide 9 kcal/g

- salatrim 6 kcal/g —
25 kJ/g.

- salatrim 6 kcal/g

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

- alcool etilic (etanol) 7 kcal/g

- acizi organici 3 kcal/g —
13 kJ/g.

- acizi organici 3 kcal/g

Or. de

Justificare

Calculul cu două unități diferite conduce la rezultate contradictorii din cauza factorilor de 
conversie inconsistenți. Deoarece „kcal“ reprezintă o unitate de măsură înțeleasă mai ușor 
de consumatori decât unitatea de măsură „kJ“, mențiunea trebuie să fie exclusiv în „kcal“.
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Amendamentul 278
Othmar Karas

Propunere de regulament
Anexa XIII – Partea A – introducere și tabel

Textul propus de Comisie Amendamentul

Unitățile care vor fi folosite în declarația
nutrițională sunt următoarele:

Unitățile care vor fi folosite în etichetarea
nutrițională sunt următoarele:

- energie kJ și kcal - energie kcal

- lipide grame (g) - lipide grame (g)
- glucide - glucide

- fibre - fibre
- proteine - proteine

- sare - sodiu
- vitamine și 
minerale

unitățile 
menționate în 
anexa XI partea A 
punctul 1

- vitamine și 
minerale

unitățile 
menționate în 
anexa XI partea A 
punctul 1

- alte substanțe unitățile potrivite 
pentru substanțele 
individuale în 
cauză

- alte substanțe unitățile potrivite 
pentru substanțele 
individuale în 
cauză

Or. de

Justificare

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.
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Amendamentul 279
Emma Mcclarkin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Energie kJ și kcal - Energie kcal

Or. en

Amendamentul 280
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Anexa XIII – partea Ba (nouă)

Textul 
propus 

de 
Comisie

Amendamentul

PARTEA B a - LIZIBILITATE
Următoarele criterii ar trebui luate în considerare în designul etichetelor. 
Dacă nu se pot respecta unul sau mai multe dintre aceste criterii, se 
folosesc caractere de 3 mm.
Criterii Instrucțiuni A se evita
Contrast Tipărire cu culoare 

neagră pe fundal 
alb sau un bun 
contrast al tonurilor

Font închis pe 
fundal închis 
Font deschis pe 
fundal deschis 
Verde/roșu sau alte 
combinații care fac 
dificilă lectura 
pentru cei care 
suferă de daltonism

Tipărirea și 
formatul textului

Fonturi deschise, 
cum ar fi Arial, 
pentru litere 
Caractere aldine, 
atunci când se 
menține calitatea 
imprimării

Fonturi cu 
înflorituri 
Folosirea de umbre
Caractere cursive
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Amplasare Text care începe de 
la și este alineat la 
marginea stângă

Încadrarea textului

Calitatea 
imprimării, în 
funcție de metodă

Pentru sisteme de 
imprimare care pot 
avea ca rezultat o 
calitate inferioară a 
imprimării, poate fi 
necesar să se acorde 
atenție pentru a 
obține o bună 
claritate și o bună 
rezoluție a textului, 
a alinierii și a 
înregistrării culorii

Spații albe în jurul 
textului

Spațiu adecvat în 
jurul imprimării

Suprafețe Suprafață mată de 
imprimare

Suprafețe metalice 
și lucioase 
Suprafețe rugoase

Or. en

Justificare

Această anexă nouă adaugă o serie de criterii de lizibilitate care ar trebui luate în 
considerare în designul etichetelor.

Amendamentul 281
Othmar Karas

Propunere de regulament
Anexa XIII – partea C – tabel

Textul propus de Comisie Amendamentul

valoare energetică kJ și kcal valoare 
energetică

kcal

proteine g
glucide g

din care
- zaharuri g
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- polioli g
- amidon g

lipide g lipide
din care din care

- acizi grași 
saturați

g - acizi grași 
saturați

g

- acizi grași trans g
- acizi grași 
mononesaturați

g - acizi grași 
mononesaturați

g

- acizi grași 
polinesaturați

g - acizi grași 
polinesaturați

g

- acizi grași trans g
- colesterol mg

glucide g
din care

- zaharuri g
- polioli g
- amidon g
fibre g fibre g

proteine g
sare g sodiu g
vitamine și 
minerale

unitățile 
menționate în 
anexa XI partea A 
punctul 1

vitamine* și 
minerale
* se admite 
prescurtarea 
„vit.”

unitățile 
menționate în 

anexa XI partea A 
punctul 1

alte substanțe unitățile potrivite 
pentru 

substanțele 
individuale în 

cauză

Or. de

Justificare

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
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Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“.
Anpassung der Stoffbezeichnungen („trans-Fettsäuren“, Polyole) und Ergänzung der Liste 
(Cholesterin). 
Gebräuchliche Abkürzungen wie etwa „Vit.“ für „Vitamine“ sollten insb. bei multilingualen 
Packungen  zulässig sein.

Amendamentul 282
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa XIII – partea Ca (nouă)

Textul propus de 
Comisie

Amendamentul

PARTEA C - REPREZENTAREA GRAFICĂ A DECLARAȚIEI
NUTRIȚIONALE
Dacă declarația nutrițională este reprezentată, de asemenea, 
grafic, aceasta poate lua și una dintre următoarele forme, pe 
lângă alte reprezentări grafice: 
Model cilindric:

100 g conțin:
kcal/zaharuri/lipide/acizi grași saturați/sare
% din doza zilnică recomandată pentru un adult
Model 1 plus 4
Varianta 1
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per porție (o porție = 50 g)
valoare energetică/zaharuri/lipide/acizi grași saturați/sare
doza zilnică recomandată în %
Varianta 2

per porție (o porție = 50 g)
valoare energetică/zaharuri/lipide/acizi grași saturați/sare
doza zilnică recomandată în %

Or. de

Justificare

Acest amendament este conex amendamentului 33 alineatul (1) depus de aceiași autori. O 
reprezentare grafică poate contribui în mod considerabil la o mai bună înțelegere a 
informațiilor nutriționale de către consumatori.


