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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

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

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

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

În primul rând, raportoarea a decis să păstreze conținutul obligatoriu al declarației 
nutriționale, conform recomandării comisiei precedente. Raportoarea a inclus mențiunea 
referitoare la principalii opt nutrienți - fiecare dintre aceștia fiind determinați în raport cu o 
cantitate standard de 100g sau 100 ml - care trebuie să fie prezenți în același câmp vizual pe 
ambalaj. Prezentarea menționată nu trebuie să se afle în câmpul vizual principal sau pe partea 
din față a ambalajului. Raportoarea sugerează folosirea părții din față a ambalajului pentru o 
descriere succintă a conținutului. De aceea, raportoarea sugerează menționarea valorii 
energetice (calorice) pe partea din față a ambalajului. Aceste informații ar trebui să fie 
completate de un cod de culoare care să indice dacă alimentul are o valoare energetică 
ridicată, medie sau redusă.

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

Un consumator bine informat și mai bine educat devine un cetățean capabil să răspundă 
pentru propria sănătate. Raportoarea consideră că o mai bună informare referitoare la 
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produsele alimentare va fi esențială pentru consumatori în viața de zi cu zi, permițându-le să 
aleagă în cunoștință de cauză produsele achiziționate.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Alimentația consumatorilor și înțelegerea de către aceștia a informațiilor referitoare la 
produsele alimentare nu pot fi îmbunătățite doar prin etichetare.  Chiar și în prezent, 
consumatorii nu înțeleg anumite informații privind etichetarea și este esențial ca statele 
membre să se implice mai mult în campanii de informare menite să conducă la o mai bună 
informare a consumatorilor.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru a respecta în continuare actualele obiective ale UE privind o piață internă pe deplin 
funcțională, este crucial ca orice cerințe noi să fie notificate și analizate atent de către toate 
părțile implicare pentru a garanta faptul că acestea vor fi justificate și că nu vor împiedica 
libera circulație a bunurilor.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a ține cont de schimbările și 
evoluțiile observate în domeniul 
informațiilor referitoare la produsele 
alimentare, ar trebui să se prevadă 
abilitarea Comisiei de a modifica această 
listă de informații obligatorii prin 

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

adăugarea sau eliminarea anumitor 
mențiuni și pentru a permite 
disponibilitatea anumitor mențiuni prin 
mijloace alternative. Consultarea publică a 
tuturor părților interesate ar trebui să 
faciliteze o modificare bine orientată și 
oportună a cerințelor aplicabile în materie 
de informații referitoare la produsele 
alimentare.

Or. en

Justificare

Orice modificare a listei cu cerințele obligatorii de etichetare are un impact semnificativ 
asupra industriei alimentare și a băuturilor.  Prin urmare, este important ca legislația să 
prevadă clar faptul că toate părțile interesate trebuie consultate atunci când se analizează 
noi cerințe de etichetare, garantând prin aceasta că procedura este transparentă și că toate 
părțile pot să își exprime opinia.

Amendamentul 4

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. en

Justificare

Lizibilitatea etichetelor este extrem de importantă pentru consumatori și ar trebui să fie în 
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continuare o cerință conform noului regulament.  Cu toate acestea, la evaluarea clarității 
etichetei, trebuie luați în considerare mai mulți factori, nu doar dimensiunea caracterelor.

Amendamentul 5

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 
vinul, berea, băuturile spirtoase și
băuturile alcoolice mixte ar trebui să fie 
însoțite de informații cu privire la 
ingredientele pe care le conțin.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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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. 
___________
1 JO L 179, 14.7.1999, p. 1.
2 JO L [...], [...], p. [...].

Or. en

Amendamentul 7

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 

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

necesar să se garanteze informarea acestora 
cu privire la conținutul energetic și de 
carbohidrați al tuturor băuturilor 
alcoolice.

Or. en

Amendamentul 8

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 (valoarea calorică)” 
ar trebui să fie indicată în câmpul vizual 
principal, pe partea din față a 
ambalajului, 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.  

Or. en

Justificare

Este de preferat ca atât informațiile nutriționale obligatorii, cât și cele facultative să fie 
prezentate în același câmp vizual - după cum prevede legislația curentă în cazul declarației 
nutriționale - deoarece ar fi confuz pentru consumatori să caute diversele informații 
nutriționale în locuri diferite de pe ambalaje.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 38a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Comisia ar trebui să prezinte o 
propunere de interzicere pe întregul 
teritoriu al UE a acizilor grași trans 
artificiali. Până la intrarea în vigoare a 
unei astfel de interdicții, prezența acizilor 
grași trans artificiali ar trebui să fie 
indicată pe etichetă în mod obligatoriu.

Or. en

Justificare

În raportul său referitor la Cartea albă privind problemele de sănătate legate de alimentație, 
excesul de greutate și obezitate, Parlamentul European a solicitat interzicerea acizilor grași 
trans artificiali pe întregul teritoriu al UE . Întrucât acizii grași de tip trans artificiali sunt 
nocivi pentru sănătate și nu sunt indispensabili, ar trebui instituită o interdicție la nivel 
european pentru a proteja consumatorii. În acest scop, până la intrarea în vigoare a unei 
astfel de interdicții, prezența acizilor grași trans artificiali ar trebui să fie indicată pe etichetă 
în mod obligatoriu.

Amendamentul 10

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 

(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 și pentru 
produsele și mesele preambalate produse 
și furnizate în mod direct consumatorului 
final de centrele de comerț cu amănuntul 
locale sau de unitățile de restaurație 
colectivă. Deși în astfel de cazuri, cererea 
de alte informații din partea consumatorilor 
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care nu au fost preambalate. În consecință, 
acest tip de informații ar trebui întotdeauna 
furnizat 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.

Or. en

Justificare

Produsele preambalate ale centrelor de comerț cu amănuntul locale sau ale unităților de 
restaurație colectivă nu sunt fabricate într-un mod standardizat, motiv pentru care 
componentele și rețetele pot cunoaște variații frecvente. Pentru aceste tipuri de produse 
alimentare, este imposibil să se stabilească o declarație nutrițională precisă. În plus, o astfel 
de sarcină ar necesita prea mult timp și ar fi prea costisitoare pentru aceste societăți. Este 
important ca aceste tipuri de produse alimentare să fie scutite de cerința privind declarația 
nutrițională, fie în general, fie acordând statelor membre dreptul de a stabili norme pentru 
aceste categorii de produse, după cum s-a procedat deja în cazul alimentelor neambalate.

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera s

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Termenul de valabilitate trebuie privit în contextul condițiilor indicate de păstrare. 
Identificarea și indicarea termenului de valabilitate în legătură cu condițiile de păstrare țin 
de responsabilitatea operatorului din sectorul alimentar. În plus, și data expirării ar trebui 
definită în același loc. 

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o mai bună informare a consumatorilor, data de fabricație ar trebui 
definită. Definiția sugerată este identică cu definiția din Codex (CODEX STAN 1-1985).
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Amendamentul 14

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 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 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, 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.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

consumatorului, în special în ceea ce 
privește aspectele de sănătate, precum și 
capacitatea sa de a face o alegere în 
cunoștință de cauză.

Or. en

Justificare

Această responsabilitate nu ar trebui să se limiteze doar la chestiuni legate de protecția 
sănătății. 

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorii din sectorul alimentar 
responsabili pentru activități de vânzare cu 
amănuntul sau de distribuție care nu 
afectează informațiile referitoare la 
produsele alimentare au grijă să asigure, 
în limita activităților lor respective, 
prezența cerințelor aplicabile privind 
informațiile referitoare la produsele 
alimentare, în special refuzând furnizarea
de produse alimentare despre care știu sau 
suspectează, pe baza informațiilor pe care 
le dețin în calitate de profesioniști, că nu 
respectă cerințele respective.

(4) Operatorii din sectorul alimentar 
responsabili pentru activități de vânzare cu 
amănuntul sau de distribuție care nu 
afectează informațiile referitoare la 
produsele alimentare nu furnizează, în 
limita activităților lor respective, produse 
alimentare despre care știu, pe baza 
informațiilor pe care le dețin în calitate de 
profesioniști, sau care le-au fost transmise 
de către furnizorii lor, că nu respectă 
dispozițiile prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Distribuitorii nu pot fi considerați a priori responsabili în totalitate de informațiile afișate pe 
produsele care nu poartă marca lor.
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Amendamentul 17

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
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)-(d), (g) și (i).

Or. en

Justificare

Obligațiile privind furnizarea de informații legate de cantitatea ingredientelor și țara de 
origine ar trebui să se aplice și produselor care nu sunt preambalate. 

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 19
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolele 10-34 și 
sub rezerva excepțiilor prevăzute în 
prezentul capitol, este obligatorie 
menționarea următoarelor informații. 

(1) În conformitate cu articolele 10-34 și 
sub rezerva excepțiilor prevăzute în 
prezentul capitol, precum și în capitolele V 
și VI, este obligatorie menționarea 
următoarelor informații.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) orice ingredient menționat în anexa II 
care provoacă alergii sau intoleranță și 
orice substanță derivată din acesta, 
respectând pe deplin dispozițiile specifice 
referitoare la produsele alimentare care 
nu sunt preambalate; 

Or. en

Justificare

Cu referire la articolul 13 alineatul (4), textul Comisiei extinde obligația de etichetare a 
alergenilor la produsele alimentare care nu sunt preambalate. O obligație de a eticheta 
alergenii în cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate ar antrena o etichetare 
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sistematică a alergenilor, pentru a elimina orice risc de contaminare încrucișată. Cu toate 
acestea, se pare că asociațiile persoanelor care suferă de alergii preferă impunerea 
obligației de informare în spațiile unde se desfășoară comerțul cu amănuntul prin intermediul 
afișării sau furnizării fișelor informative. 

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) termenul de valabilitate sau data 
expirării;

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

Or. en

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) data fabricației;

Or. en

Justificare

Pentru ca regulamentul să-și atingă scopul, care constă în a le oferi consumatorilor 
informații adecvate cu privire la produsele alimentare consumate, permițându-le să aleagă în 
deplină cunoștință de cauză, informarea consumatorilor în legătură cu data fabricației este 
indispensabilă. 

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate modifica lista 
mențiunilor obligatorii prevăzute la 

eliminat
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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 (4).

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile articolului 9 nu aduc atingere 
dispozițiilor comunitare mai specifice în 
materie de metrologie.

Dispozițiile articolului 9 nu aduc atingere 
dispozițiilor comunitare mai specifice în 
materie de metrologie. Trebuie respectate 
dispozițiile Directivei 2007/45/CE a
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 septembrie 2007 de stabilire a 
normelor privind cantitățile nominale ale 
produselor preambalate1.
_________

1 JO L 247, 21.9.2007, p. 17.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 25
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În cazul produselor alimentare care nu 
sunt preambalate și al produselor 
alimentare ambalate în locul în care sunt 
vândute la cererea cumpărătorului sau 
preambalate în vederea vânzării lor 
imediate, se aplică dispozițiile articolului 
41. 

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 26

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 dintr-un font 
lizibil cu dimensiunea de:

- cel puțin 1,2 mm în cazul ambalajelor 
sau al recipientelor a căror suprafață sau 
etichetă maximă se încadrează între 25 și 
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50 de cm2;
- cel puțin 2 mm în cazul ambalajelor sau 
al recipientelor a căror suprafață sau 
etichetă maximă se încadrează între 50 și 
75 de cm2;
- cel puțin 2,5 mm în cazul ambalajelor 
sau al recipientelor a căror suprafață sau 
etichetă maximă depășesc 75 de cm².

Or. en

Justificare

O dimensiune minimă de 3 mm ar contribui la mărirea dimensiunii ambalajelor, ceea ce este 
în contradicție cu obiectivele de mediu. O dimensiune ușor mai mică este suficientă pentru 
marea majoritate a consumatorilor, cu condiția aplicării unor criterii de lizibilitate stricte.

Amendamentul 27

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 contrast 
semnificativ între caracterele tipărite și 
fond și să fie ușor de localizat, perfect 
lizibile și de neșters.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1), literele (a), (e) și (k) figurează 
în același câmp vizual.

(2) Mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1), literele (a), (e) și (k) și la 
articolul 9 alineatul (1) literele (c), (f), (g) 
și (j) figurează în același câmp vizual. 
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Or. en

Justificare

Toate cu privire la sănătate ar trebui să apară în același câmp vizual (alergeni, data 
expirării, condiții de păstrare și mod de utilizare).

Amendamentul 29

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 
25 cm². Pentru astfel de categorii de 
ambalaje sau de recipiente pot fi 
introduse dispoziții naționale specifice în 
cazul statelor membre care au mai multe 
limbi oficiale.

Or. en

Amendamentul 30

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) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 14 alineatul (4), în cazul 
ambalajelor sau al recipientelor a căror 
suprafață cea mai mare măsoară mai puțin 
de 25 cm2, numai mențiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) literele (a), (b), (c), 
(e), (f) sunt obligatorii pe ambalaj sau pe 
etichetă. Pentru a remedia eventuale 
probleme de lizibilitate, mențiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera 
(b) sunt, de asemenea, furnizate prin alte 
mijloace sau sunt puse la dispoziție la 
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cererea consumatorului.

Or. en

Justificare

Lista ingredientelor ar trebui întotdeauna menționată, indiferent de dimensiunea ambalajului. 
Cu toate acestea, deoarece aplicarea articolului 14 alineatul (4) nu garantează o lizibilitate 
optimă pentru toți consumatorii, ar trebui ca aceste informații să poată fi furnizate și prin 
alte mijloace.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 32

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, 

eliminat
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descrierea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului. Comisia întocmește un raport 
după [cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament] privind aplicarea 
articolului 19 pentru produsele respective, 
care poate fi însoțit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor de etichetare a 
ingredientelor. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3);

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice ingredient menționat în anexa II 
sau orice substanță derivată dintr-un 
ingredient menționat în anexa respectivă, 
sub rezerva excepțiilor prevăzute în anexa 
respectivă, este indicat pe etichetă cu 
referință precisă la denumirea 
ingredientului.

(1) Orice ingredient menționat în anexa II 
sau orice substanță derivată dintr-un 
ingredient menționat în anexa respectivă, 
sub rezerva excepțiilor prevăzute în anexa 
respectivă, este indicat pe etichetă cu 
referință precisă la denumirea 
ingredientului sau a substanței care 
cauzează alergii sau intoleranțe.

Or. en

Justificare

Este mai clar și eficient să se indice prin etichetare substanța care cauzează alergii sau 
intoleranțe, în loc să se indice ingredientul care conține o astfel de substanță. 

Amendamentul 34
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în unități de volum pentru produsele 
lichide;

(a) în unități de volum pentru produsele 
lichide în sensul Directivei 85/339/CEE a 
Consiliului din 27 iunie 1985 privind 
recipienții pentru lichide destinate 
consumului uman1;
__________
1 JO L 176, 6.7.1985, p. 18.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 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 lipide, glucide, sare și 
zaharuri;

Or. en
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Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cantitățile de acizi grași saturați, acizi 
grași trans, fibre și proteine.

Or. en

Amendamentul 38

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, declarația 
nutrițională obligatorie indică valoarea 
energetică și conținutul de glucide.
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Or. en

Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) fibre; eliminat
(g) proteine;

Or. en

Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) colesterol;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 41

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) termenul de valabilitate;

Or. en

Amendamentul 42
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 43

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 sau de componenți ai acestora
menționate la alineatul (1) sunt exprimate 
pentru 100 g sau 100 ml. 

Cantitățile menționate la alineatul (1) pot 
fi, de asemenea, exprimate 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, poate fi posibil să se furnizeze aceste informații pe porție, dacă 
producătorul dorește acest lucru.
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Amendamentul 44

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 .

eliminat

Or. en

Amendamentul 45

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, iar porțiile să fie strict 
identice.

Or. en

Justificare

În anumite cazuri, ar fi, de asemenea, util pentru consumatori dacă valoarea energetică ar fi 
indicată pe porție. Definiția dimensiunii acestor porții trebuie totuși să fie întotdeauna 
armonizată pentru a permite o comparație simplă între diferite mărci pentru același tip de 
produs.
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Amendamentul 46

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 obligatorie din 
câmpul vizual principal referitoare la 
elementul menționat la articolul 29 
alineatul (1) litera (a), precum și în alte 
dispoziții poate fi exprimată numai raportat 
la porție în cazul în care produsul alimentar 
este preambalat ca porție individuală, iar 
porțiile sunt strict identice. 

Or. en

Justificare

În anumite cazuri, ar fi, de asemenea, util pentru consumatori dacă valoarea energetică ar fi 
indicată pe porție. Definiția dimensiunii acestor porții trebuie totuși să fie întotdeauna 
armonizată pentru a permite o comparație simplă între diferite mărci pentru același tip de 
produs.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia stabilește modul de exprimare 
în câmpul vizual principal a elementului 
menționat la articolul 29 alineatul (1) 
litera (a) numai raportat la porție pentru 
produsele alimentare care nu sunt 
menționate la alineatul (2). Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 49 
alineatul (3) până la expirarea perioadei 
de tranziție.

Or. en
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Justificare

 În anumite cazuri, ar fi, de asemenea, util pentru consumatori dacă valoarea energetică ar fi 
indicată pe porție. Definiția dimensiunii acestor porții trebuie totuși să fie întotdeauna 
armonizată pentru a permite o comparație simplă între diferite mărci pentru același tip de 
produs.

Amendamentul 48

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, sunt afișate în 
același câmp vizual. 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.

Or. en

Justificare

Pentru permite consumatorilor să observe imediat valoarea energetică a produsului, aceasta 
ar trebui să fie indicată pe eticheta de pe partea din față a ambalajului. Pe lângă furnizarea 
unor informații mai cuprinzătoare pentru consumatori, este util ca aceștia să dispună în 
același câmp vizual de toate informațiile de care au nevoie pentru a face o alegere în 
cunoștință de cauză.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Declarația nutrițională obligatorie și 
declarația nutrițională referitoare la 
elementele menționate la articolul 29 
alineatul (2) figurează integral în același 
loc și, după caz, în ceea ce privește 
elementele menționate la articolul 29 
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alineatul (2), în ordinea de prezentare 
prevăzută în partea C din anexa XIII.

Or. en

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 51

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) este 
indicată în câmpul vizual principal printr-
un sistem de codificare în diferite culori. 
Culorile verde, galben sau galben-
chihlimbar 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 pentru 
100ml. 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 
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aviz al Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară. 

Or. en

Amendamentul 52

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile în care valoarea energetică 
sau cantitatea de nutrienți a unui produs 
este egală cu zero, declarația nutrițională 
referitoare la elementele respective poate 
fi înlocuită cu mențiunea „Nu conține ...” 
amplasată în imediata apropiere a 
declarației nutriționale, în cazul în care se 
afișează o astfel de declarație.

Or. en

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatele 5 și 6

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) Comisia adoptă până la ...* măsuri 
specifice de stabilire a normelor privind 
reprezentările grafice sau simbolurile 
pentru prezentarea declarației nutriționale 
obligatorii menționate la alineatul (1).

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.

(6) Comisia poate stabili norme 
referitoare la alte aspecte ale prezentării 

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
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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).

regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3). 

Fără a aduce atingere prezentului alineat 
și cu condiția ca aceasta să nu creeze 
obstacole în calea liberei circulații a 
bunurilor pe piața internă, pot fi utilizate 
reprezentări grafice sau simboluri 
suplimentare pentru prezentarea 
declarației nutriționale în cadrul unui 
sistem național menționat la articolul 44, 
cu condiția să fie respectate cerințele 
esențiale.
_____________

*JO: trei ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 54

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

Or. en
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Amendamentul 55

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dispozițiile articolului 14 nu se 
aplică informațiilor voluntare, dar aceste 
informații sunt, în orice caz, perfect 
lizibile.

Or. en

Amendamentul 56

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În ceea ce privește whisky-ul, trebuie 
oferite întotdeauna informații privind țara 
de origine, iar acestea trebuie să figureze 
în câmpul vizual principal. În cazul în 
care whisky-ul este produs în cel puțin 
două țări, trebuie menționată fiecare 
dintre acestea.

Or. en

Justificare

O practică devenită tradiție impune ca whisky-ul comercializat în UE să prezinte indicații 
privind țara de origine, iar consumatorii acordă deosebită importanță acestei informații.  
Unele whisky-uri care nu prezintă precizări 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 prezinte indicații 
privind originea pentru a evita inducerea consumatorilor în eroare.

Amendamentul 57
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Propunere de regulament
Articolul 35a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35a
Simbolul nutrițional pozitiv comun

(1) Până la data de ...*, Comisia stabilește 
un simbol nutrițional pozitiv comun 
pentru a ajuta consumatorii să facă cea 
mai bună alegere din punctul de vedere al 
sănătății printre diversele categorii de 
produse alimentare.
Măsura respectivă, destinată să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).
(2) Produsele alimentare eligibile pentru a 
purta simbolul nutrițional pozitiv comun 
respectă criteriile specificate de Comisie și 
profilurile nutriționale stabilite în 
conformitate cu articolul 4 din 
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 decembrie 2006 privind mențiunile 
nutriționale și de sănătate înscrise pe 
produsele alimentare1.  
(3) La stabilirea criteriilor menționate la 
alineatul (2) se iau în considerare în 
special:
(a) compoziția nutrițională globală a 
produselor alimentare și prezența 
nutrienților despre care, pe plan științific, 
s-a recunoscut că au un efect asupra 
sănătății;
(b) rolul și importanța produselor 
alimentare (sau ale categoriilor de 
produse alimentare) și contribuția 
acestora la alimentația populației în 
general sau, după caz, a anumitor grupuri 
cu risc, inclusiv copiii;
Criteriile se bazează pe cunoștințe 
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științifice privind alimentația și nutriția și 
relația acestora cu sănătatea. 
Atunci când se stabilesc criteriile, 
Comisia solicită Autorității să asigure, în 
termen de 12 luni, consultanța științifică 
relevantă.
___________

* 1 ianuarie, al treilea an consecutiv de la data 
adoptării prezentului regulament.
1 JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

Or. en

Justificare
Un simbol nutrițional pozitiv comun ar ajuta consumatorii să facă alegeri mai bune din 
punctul de vedere al sănătății atunci când cumpără produse alimentare. Produsele 
alimentare a căror etichetă conține un simbol nutrițional pozitiv ar putea, spre exemplu, să 
conțină o cantitate mai mică de grăsimi, zaharuri, sare și mai multe fibre decât produsele 
alimentare de același tip care nu afișează acest simbol. Cu ajutorul unui simbol pozitiv, 
consumatorii pot face o alegere mai bună din punctul de vedere al sănătății, doar aruncând o 
privire rapidă în momentul achiziționării.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37 eliminat
Principiu

Statele membre pot adopta dispoziții 
privind informațiile referitoare la 
produsele alimentare, numai atunci când 
acest lucru este prevăzut prin prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 59
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Propunere de regulament
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39 eliminat
Lapte și produse lactate

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 comunică Comisiei textul 
respectivelor măsuri, fără întârziere.

Or. en

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru produsele alimentare prezentate 
ne-preambalate la vânzare către 
consumatorul final și către unitățile de 
restaurație colectivă sau pentru produsele 
alimentare 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 sau furnizate mențiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) 
literele (a)-(d), (g) și (i) și la articolul 10.

Or. en

Amendamentul 61
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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 solicita prezentarea 
sau furnizarea celorlalte mențiuni 
specificate la articolele 9 și 10 și pot 
adopta norme detaliate privind 
modalitatea în care trebuie prezentate sau 
furnizate mențiunile respective.

Or. en

Justificare

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for its result a change of regime for 
non-prepacked foodstuffs, potentially making all the rules contained in the proposal directly 
applicable to non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all 
of the requirements.
The purpose of this amendment is to clarify the inconsistency and go back to the previous 
regime, where a Member State had to take pro-active steps to require the provision of some of 
the mandatory particulars. As there is almost no cross-border activity for these products, 
there is no single market concern in case of different national rules.

Amendamentul 62

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 
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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 
se aplică măsurilor cuprinse în procedura 
de notificare la care s-a făcut referire la 
alineatele (1)-(4).

Or. en

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 43 eliminat
Norme detaliate

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

Or. en

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 eliminat
Sistemele naționale

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

Or. en

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 45 eliminat
Prezumția de conformitate

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

Or. en

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46 eliminat
Măsuri comunitare

(1) În cazul în care Comisia consideră că 
un sistem național nu este în conformitate 
cu dispozițiile prezentului regulament, 
aceasta poate adopta o decizie, după 
informarea Comitetului menționat la 
articolul 49 alineatul (1), prin care 



PA\795698RO.doc 43/49 PE430.628v01-00

RO

solicită unui stat membru să abroge sau 
să modifice respectivul sistem național.
(2) Comisia poate adopta măsuri de 
punere în aplicare referitoare la 
dispozițiile prevăzute la articolul 44 
alineatele (1) și (2). Respectivele măsuri, 
care au scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezentul 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 47 eliminat
Norme de aplicare

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

Or. en

Amendamentul 68

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 69

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsele alimentare introduse pe piață 
înaintea datei de intrare în vigoare a 
prezentului regulament care nu respectă 
dispozițiile acestuia pot fi comercializate 
până la epuizarea stocurilor.

Or. en

Amendamentul 70

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„conține o sursă de fenilalanină” „conține aspartam”

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 71

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. TRATAMENTUL DE SUPRAFAȚĂ 
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AL FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR
Fructele și 
legumele care au 
fost tratate la 
suprafață după 
recoltare 
utilizându-se 
aditivi sau 
pesticide

„Suprafață 
tratată”

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 fost supuse unui 
tratament de suprafață.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 3

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;

Or. en

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 4a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- zahăr;
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Or. en

Amendamentul 74

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, sau, 
în cazul sticlelor, a căror etichetă maximă
este mai mică de 25 cm²;

Or. en

Justificare

În anumite sectoare, îndeosebi în cel al băuturilor spirtoase, vânzarea de sticle miniaturale, 
de obicei de 5 cl, este larg răspândită.  Având în vedere dimensiunea redusă a acestora și 
faptul că servesc la degustare, se cuvine ca acestea să beneficieze de exceptarea de la 
anumite cerințe de etichetare.  Cu toate acestea, sticlele nu pot fi măsurate cu ușurință pentru
a stabili suprafața maximă.  Prin urmare, este mai simplu, nu în ultimul rând pentru 
autoritățile însărcinate cu punerea în aplicare, ca factorul determinant pentru exceptare să 
fie dimensiunea maximă a etichetei.

Amendamentul 75

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- gumă de mestecat;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 76
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Propunere de regulament
Anexa VI – partea A – punctul 5 – coloana din stânga

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Menținerea normei actuale. Până acum erau și preparatele din condimente incluse.

Amendamentul 77

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „Ulei”, completată: 1. „Ulei”, completată:

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

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

fie prin indicarea originii specifice vegetale 
sau animale

fie prin indicarea originii specifice vegetale 
sau animale

Adjectivul „hidrogenat” trebuie să 
însoțească indicarea unui ulei hidrogenat, 
cu excepția cazurilor în care cantitatea de 
acizi grași saturați sau trans este inclusă 
în declarația nutrițională

Adjectivul „hidrogenat” trebuie să 
însoțească indicarea unui ulei hidrogenat

2. „Grăsime”, completată: 2. „Grăsime”, completată:

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

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

fie prin indicarea originii specifice vegetale 
sau animale

fie prin indicarea originii specifice vegetale 
sau animale

Adjectivul „hidrogenat” trebuie să 
însoțească indicarea unei grăsimi 
hidrogenate, cu excepția cazurilor în care 
cantitatea de acizi grași saturați sau trans 
este inclusă în declarația nutrițională

Adjectivul „hidrogenat” trebuie să 
însoțească indicarea unei grăsimi 
hidrogenate
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Or. en

Justificare

Acizii grași trans sunt recunoscuți ca fiind nocivi pentru sănătate și sunt interziși în mai multe 
țări. Menționarea prezenței lor trebuie să fie deci obligatorie și vizibilă în mod special. 
Faptul că aceștia sunt incluși în declarația nutrițională nu trebuie să împiedice menționarea 
clară a acestora printre ingrediente.

Amendamentul 78

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Amidon și amidoane modificate pe cale 
fizică sau enzimatică

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

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


