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9.6.2010 A7-0109/254 

Amendamentul 254 
Struan Stevenson 
în numele Grupului ECR 
 
Raport A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ia) în ceea ce priveşte whisky-ul, trebuie 
indicată întotdeauna Ńara de origine în 
câmpul vizual principal. În cazul în care 
whisky-ul este produs în mai multe Ńări, se 
enumeră fiecare dintre acestea. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/255 

Amendamentul 255 
Struan Stevenson 
în numele Grupului ECR 
 
Raport A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Propunere de regulament 
Anexa II – punctul 8 – litera a 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) fructe cu coajă utilizate pentru 
fabricarea distilaŃilor sau a alcoolului 
etilic de origine agricolă pentru băuturile 
spirtoase şi alte băuturi care conŃin o 
concentraŃie alcoolică mai mare de 1,2% 
în volum. 

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

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/256 

Amendamentul 256 
Struan Stevenson 
în numele Grupului ECR 
 
Raport A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Propunere de regulament 
Anexa VIII – punctul 1 – litera b  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

 (ba) în cazul alimentelor care sunt 
vândute în mod normal la bucată, statele 
membre pot să nu facă obligatorie 
menŃionarea cantităŃii nete, cu condiŃia ca 
numărul de bucăŃi să poată fi uşor de 
văzut şi de calculat din exterior sau, în caz 
contrar, cu condiŃia ca acesta să fie 
precizat pe etichetă. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/257 

Amendamentul 257 
Glenis Willmott 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

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 
informaŃiilor privind produsele alimentare 
care nu sunt preambalate operatorului care 
recepŃionează alimentele respective pentru 
a permite, după caz, furnizarea către 
consumatorul final a informaŃiilor 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare menŃionate la articolul 9 
alineatul (1) literele (a)-(c) şi (f). 

(5) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, asigură disponibilitatea 
informaŃiilor privind produsele alimentare 
care nu sunt preambalate pentru 
operatorul care manevrează alimentele 
respective spre a fi apoi vândute sau 
prelucrate, pentru a-i permite să furnizeze 
consumatorului final, la cerere, 
informațiile obligatorii referitoare la 
produsele alimentare menŃionate la 
articolul 9 alineatul (1) literele (a)-(c), (f), 
(g) şi (i). 

Or. en 

Justificare 

Clarificare şi includerea precizării pe etichetă a Ńării de origine. 
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9.6.2010 A7-0109/258 

Amendamentul 258 
Glenis Willmott 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Propunere de regulament 
Articolul 17 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafaŃă cea mai mare măsoară 
mai puŃin de 50 cm2, numai menŃiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele 
(a), (c), (e), (f), (j) şi (k) şi la articolul 29 
alineatul (1) litera (a) sunt obligatorii pe 
ambalaj sau pe etichetă. Sunt posibile 
mențiuni suplimentare pe ambalaj, care 
sunt opŃionale. MenŃiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt 
furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la 
dispoziŃie la cererea consumatorului. 

Or. en 



 

AM\819795RO.doc  PE441.840v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
9.6.2010 A7-0109/259 

Amendamentul 259 
Glenis Willmott 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Propunere de regulament 
Articolul 22 – alineatul 3a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Modificările de reŃetă care determină 
o modificare a încadrării unui produs ca 
alergen trebuie indicate cu claritate 
printr-o menŃiune „reŃetă nouă” pentru o 
perioadă de cel puŃin două luni, 
precizându-se pe faŃa ambalajului ce 
alergen din anexa II a fost introdus, în 
plus faŃă de lista actualizată de 
ingrediente. 

Or. en 

Justificare 

Modificări în reŃetă prin care se introduc ingrediente ce pot cauza alergii sau intoleranŃă 
într-un produs care a fost consumat în siguranŃă în trecut pot conduce la accidente 
neintenŃionate în cazul persoanelor cu alergii alimentare. Prin urmare, consumatorii ar 
trebui să fie preveniŃi într-un mod vizibil cu privire la astfel de modificări. 
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9.6.2010 A7-0109/260 

Amendamentul 260 
Glenis Willmott 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Propunere de regulament 
Articolul 32 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În afară de declaraŃia nutriŃională 
pentru 100 g sau 100 ml menŃionată la 
articolul 31 alineatul (2), informaŃiile pot 
fi exprimate pentru fiecare porŃie, 
corespunzătoare cantităŃii de pe etichetă, 
cu condiŃia să fie precizat numărul de 
porŃii din ambalaj. 

(1) În afară de declaraŃia nutriŃională 
pentru 100 g sau 100 ml, informaŃiile sunt 
exprimate pentru fiecare porŃie, 
corespunzătoare cantităŃii de pe etichetă. 

(2) DeclaraŃia nutriŃională poate fi 
exprimată numai raportat la porŃie în 
cazul în care produsul alimentar este 
preambalat ca porŃie individuală. 

(2)Trebuie indicat numărul porțiilor 
conŃinute în ambalaj, mărimea porției 
trebuie să fie realistă și să fie prezentată 
sau explicată pe înțelesul consumatorului 
de rând. 

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

(3) Comisia elaborează, împreună cu 
întreprinderile din sectorul alimentar şi 
cu autorităŃile competente ale statelor 
membre, orientări pentru specificarea 
unor mărimi realiste ale porŃiilor. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenŃiale ale prezentului 
regulament, se adoptă prin intermediul 
actelor delegate, în conformitate cu 
articolul 49a şi sub rezerva condiŃiilor 
prevăzute la articolele 49b şi 49c. 

Or. en 
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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.  

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. 
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9.6.2010 A7-0109/261 

Amendamentul 261 
Glenis Willmott 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Astfel de măsuri nu trebuie să creeze 
obstacole nejustificate în calea liberei 
circulaŃii a bunurilor pe piaŃa internă. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu agenda privind o mai bună legiferare, este important ca, într-un 
regulament nou care urmărește să consolideze și să simplifice normele UE în materie de 
etichetare, să se introducă o cerință conform căreia noile reglementări nu trebuie să 
împiedice libera circulație pe piața internă în cazul în care nu pot fi justificate pe alte baze. 
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9.6.2010 A7-0109/262 

Amendamentul 262 
Glenis Willmott 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Propunere de regulament 
Anexa IV – liniuŃa 16 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

– produse alimentare ambalate sau în 
recipiente a căror suprafaŃă maximă este 
mai mică de 50 cm²; valoarea energetică, 
astfel cum este menționată la articolul 29 
alineatul (1) litera (a), este indicată şi în 
acest caz în câmpul vizual principal; 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/263 

Amendamentul 263 
Glenis Willmott 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Propunere de regulament 
Anexa VI – partea B – tabel – rândul 1 – coloana din dreapta 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

„Ulei”, completată fie prin calificativul 
„animal” (sau indicarea originii animale 
specifice), fie, după caz, indicându-se 
originea vegetală specifică a acestuia. 

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

Or. en 

Justificare 

Recital 3 states that consumers must be appropriately informed with regards to the food they 
consume and recognises that their decisions are influenced by, inter alia, health, economic, 
environmental, social and ethical considerations. 
 
The use of certain vegetable oils (e.g. palm oil) in food products results in the harvesting 
of plants which may be associated with serious negative environmental consequences (e.g. 
deforestation or the destruction of the orangutan habitat). Consumers have the right to know 
if these ingredients are contained in the products they purchase. 

 
 


