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9.6.2010 A7-0109/267 

Amendamentul 267 

Carl Schlyter şi Jill Evans 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 16 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

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

Or. en 

Justificare 

 
Chiar dacă la nivelul UE există doar 23 de limbi oficiale, există mult mai multe limbi care 
sunt oficiale în statele membre. Aceste limbi reprezintă prima limbă pentru mulŃi 
consumatori, ceea ce înseamnă că aceştia vor înŃelege mai bine informaŃiile despre produs 
prezentate în aceste limbi. Acest amendament este, prin urmare, în totalitate în spiritul 
prezentului act legislativ, care urmăreşte oferirea unor informaŃii mai clare consumatorilor. 
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9.6.2010 A7-0109/268 

Amendamentul 268 

Carl Schlyter  

în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 27a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 27a 

 Indicarea modurilor de creştere a 
diferitelor specii de animale  

 Până cel târziu la 31 decembrie 2011, 
Comisia adoptă criterii specifice pentru 
indicarea modurilor de creştere a 
diferitelor specii de animale pentru 
producŃia de carne, de produse din carne 
şi de lapte, similare cu normele de 
etichetare a ouălor stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 557/2007 al 
Comisiei din 23 mai 2007 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 1028/2006 al Consiliului privind 
standardele de comercializare aplicabile 
ouălor1. Aceste criterii se stabilesc prin 
intermediul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul 49a şi sub 
rezerva condiŃiilor prevăzute la articolele 
49b şi 49c. 

 

Pe această bază are loc ulterior 
etichetarea alimentelor care conŃin lapte 
şi carne.  

 ____________________ 

1JO L 132, 24.5.2007, p. 5. 

Or. en 
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Justificare 

Reintroducerea amendamentului Comisiei AGRI. 
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9.6.2010 A7-0109/269 

Amendamentul 269 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 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 şi 
băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite 
la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. […] din […] al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea şi protecŃia indicaŃiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase şi de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia 
întocmeşte un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea prezentului 
alineat pentru produsele respective, care 
poate fi însoŃit de măsuri specifice de 
stabilire a normelor referitoare la 
declaraŃia nutriŃională pentru aceste 
produse. 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). 

eliminat 

Or. en 
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Justificare 

Întrucât obiectivul acestui regulament este atingerea unui nivel înalt al sănătăŃii 
consumatorilor, este de neînŃeles de ce tocmai băuturile alcoolice ar trebui să beneficieze de 
avantaje şi să fie scutite de cerinŃele de etichetare. 
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9.6.2010 A7-0109/270 

Amendamentul 270 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 35 – alineatul 4a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Etichetarea preventivă referitoare la 
introducerea involuntară a alergenilor 
menŃionaŃi la anexa II în produsul 
alimentar este permisă doar dacă 
operatorul economic poate demonstra 
faptul că nu poate fi evitată contaminarea 
încrucişată chiar dacă sunt respectate 
orientările europene referitoare la 
gestionarea alergenilor alimentari.  

Orientările respective sunt stabilite de 
către Comisie până cel târziu la 31 
decembrie 2011, în urma consultării 
părŃilor interesate relevante, prin 
intermediul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul 49a şi sub 
rezerva condiŃiilor prevăzute la articolele 
49b şi 49c. 

Or. en 

Justificare 

Etichetarea preventivă (de exemplu: „poate conŃine”, „poate conŃine urme de”, „nu se 
recomandă persoanelor cu alergia X”, „nu se poate garanta lipsa elementului X” etc.) şi 
atenŃionările induc în eroare consumatorii care suferă de alergii şi intoleranŃe alimentare. 
Prin urmare, trebuie stabilite norme care să asigure faptul că aceste atenŃionări sunt folosite 
numai atunci când, chiar dacă sunt respectate orientările privind bunele practici de 
fabricaŃie pentru evitarea contaminării încrucişate, riscul nu poate fi eliminat îndeajuns. 
ExperienŃa din unele state membre demonstrează că se pot stabili orientări privind bunele 



 

AM\819971RO.doc  PE441.840v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

practici. 
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9.6.2010 A7-0109/271 

Amendamentul 271 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 35 – alineatul 4b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4b) În conformitate cu dispoziŃiile 
articolului 3 alineatul (1), se permite 
prezentarea de informaŃii referitoare la 
considerente legate de mediu, aspecte 
sociale şi etice despre produsele 
alimentare. Pentru a nu încuraja 
angajamente luate în mod arbitrar şi a 
asigura posibilitatea efectuării de 
comparaŃii, Comisia prezintă [în termen 
de 12 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament] o propunere 
legislativă referitoare la aceste criterii 
privind produsele alimentare. 

Or. en 

Justificare 

Criteriile legate de mediu, aspecte sociale şi etice joacă un rol de îndrumare important atunci 
când sunt luate decizii, pentru mulŃi consumatori. Ar trebui, prin urmare, să se încurajeze 
prezentarea unor astfel de informaŃii. 
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9.6.2010 A7-0109/272 

Amendamentul 272 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 38a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 38a 
DispoziŃii naŃionale privind forme de 

prezentare specifice 

  

În afară de cerinŃele stabilite la articolul 
34, statele membre pot decide să introducă 
un sistem obligatoriu care să prevadă o 
prezentare suplimentară a informaŃiilor 
nutriŃionale cu ajutorul unor elemente de 
culoare şi de text.  

Astfel de sisteme naŃionale sunt elaborate 
cu respectarea principiilor şi cerinŃelor 
generale stabilite la capitolele II şi III din 
prezentul regulament şi Ńin seama de 
rezultatele unor sondaje independente 
efectuate în rândul consumatorilor şi ale 
unor consultări ample cu părŃile 
interesate.  

Comisia încurajează şi facilitează 
schimburile de informaŃii între statele 
membre, precum şi între Comisia însăşi şi 
statele membre, în ceea ce priveşte 
adoptarea şi punerea în aplicare a 
sistemelor naŃionale şi încurajează 
participarea părŃilor interesate la acest 
proces. 
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La …*, Comisia efectuează o evaluare a 
probelor colectate privind utilizarea şi 
înŃelegerea de către consumatori a 
diferitelor sisteme naŃionale, pentru a 
determina sistemul cel mai performant şi 
cel mai util pentru consumatorii europeni. 
Pe baza rezultatelor acestei evaluări, 
Comisia prezintă o propunere privind un 
sistem european armonizat de etichetare 
pe partea din faŃă a ambalajelor. 

 * prima zi a lunii, 5 ani de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament 

Or. en 

Justificare 

Statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a introduce sisteme naŃionale pentru o 
anumită perioadă de timp în vederea introducerii, ulterior, la nivel european, a celui mai 
performant sistem. 
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9.6.2010 A7-0109/273 

Amendamentul 273 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 40a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 40a 
DispoziŃii suplimentare pentru operatori 

 Statele membre pot adopta sau menŃine 
măsuri naŃionale care stabilesc dispoziŃii 
suplimentare obligatorii pentru operatorii 
care optează pentru etichetarea voluntară 
privind unele caracteristici specifice ale 
produselor alimentare. 

Or. en 

Justificare 

The article is added in order to allow member states to define national provisions on specific 
quality aspects of food or food ingredients. For instance, some Member States have 
established non-mandatory labels for 'gmo-free' foods (foods produced from animals that 
have not been fed with genetically modified feedingstuffs). These national schemes are 
sometimes of a 'facultative obligatory' nature: business operators do not have to participate, 
but IF they participate, they have to comply with specific requirements. Such schemes are not 
accounted for in the draft regulation (Art. 38 only concerns mandatory particulars and Art. 
44 only concerns non-binding rules). Since Article 37 states as a principle that member states 
may only adopt provisions in the field of food information where this is provided for, a 
respective provision must be inserted. 
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9.6.2010 A7-0109/274 

Amendamentul 274 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 41 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Statele membre pot decide să nu 
solicite furnizarea unora dintre menŃiunile 
prevăzute la alineatul (1), în afara celor 
specificate la articolul 9 alineatul (1) litera 
(c), numai dacă unităŃile de restauraŃie 
colectivă sau consumatorul primeşte totuşi 
informaŃii suficiente. 

(2) Statele membre pot decide să nu 
solicite furnizarea unora dintre menŃiunile 
prevăzute la alineatul (1), în afara celor 
specificate la articolul 9 alineatul (1) litera 
(c) şi la articolul 10, numai dacă unitatea 
de restauraŃie colectivă sau consumatorul 
primeşte totuşi informaŃii suficiente. 

Or. en 

Justificare 

Este important ca cerinŃele prevăzute în anexa III (la care se face referire în articolul 10) 
privind „produsele alimentare pe a căror etichetă trebuie să figureze una sau mai multe 
menŃiuni suplimentare” (de exemplu, produsele alimentare ambalate în anumite gaze, 
produsele alimentare cu un conŃinut ridicat de cafeină etc.) să fie aplicabile, de asemenea, 
produselor alimentare care nu sunt preambalate. 
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9.6.2010 A7-0109/275 

Amendamentul 275 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 III – punctul 3a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. ALIMENTE CARE CONłIN ACIZI 
GLUTAMICI SAU SĂRURI ALE 

ACESTORA 

 3a. 1 Alimente 
care conŃin unul 
sau mai mulŃi 
dintre aditivii 

alimentari E620, 
E621, E622, 
E623, E624 şi 

E625  

„conŃine 
ingrediente care 
măresc apetitul” 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/276 

Amendamentul 276 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 III – punctul 3b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3b. CARNE COMPUSĂ DIN BUCĂłI 
DE CARNE COMBINATE 

 3b.1 Carne 
compusă din 

bucăŃi de carne 
combinate, care 
poate părea 

formată dintr-o 
singură bucată  

menŃiunea 
„conŃine bucăŃi 

de carne 
combinate” 

însoŃeşte numele 
produsului 
alimentar  

Or. en 

Justificare 

Chiar dacă PE şi-a exprimat dreptul de veto împotriva autorizării trombinei „lipici pentru 
carne”, se folosesc alte substanŃe care au aceleaşi caracteristici, iar cerinŃele de etichetare 
variază în funcŃie de statul membru. Cu toate acestea, este un fapt recunoscut, chiar şi de 
Comisie în proiectul de măsuri privind trombina, că utilizarea unor astfel de preparate poate 
induce în eroare consumatorii în ceea ce priveşte starea produsului alimentar final. Pentru a 
preveni inducerea în eroare a consumatorilor, este, prin urmare, important să se stabilească 
o cerinŃă de etichetare. 
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9.6.2010 A7-0109/277 

Amendamentul 277 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 III – punctul 3c (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3c. PEŞTE SAU PRODUSE 
ALIMENTARE CARE CONłIN PEŞTE 

 

3c.1 Peşte sau 
produse 

alimentare care 
conŃin peşte care 

provine din 
stocuri care fac 
obiectul unui 

plan de refacere 
adoptat de UE 

menŃiunea „din 
stocuri 

supraexploatate” 
însoŃeşte numele 

peştelui 

Or. en 

Justificare 

Este de interes major pentru mulŃi consumatori, atunci când iau decizia de a cumpăra, să ştie 
dacă stocurile speciei de peşte în cauză sunt în pericol. 
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9.6.2010 A7-0109/278 

Amendamentul 278 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 – punctul 1 – coloana din dreapta – primul paragraf 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Ulei”, completată: 

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

– fie prin indicarea originii specifice 
vegetale sau animale 

„Ulei”, completată prin indicarea originii 
specifice vegetale sau animale. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/279 

Amendamentul 279 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 – punctul 2 – coloana din dreapta – primul paragraf 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Grăsime”, completată: 

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

fie prin indicarea originii specifice vegetale 
sau animale 

„Grăsime”, completată prin indicarea 
originii specifice vegetale sau animale. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/280 

Amendamentul 280 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 – punctul 17 

Textul propus de Comisie 

DefiniŃia categoriei de produs alimentar Denumire 

17. Muşchii scheletici ai mamiferelor şi ai speciilor 
de păsări recunoscute ca fiind adecvate 
consumului uman împreună cu Ńesutul inclus în 
mod natural sau aderent, în cazul în care 
conŃinutul total de grăsime şi Ńesut conjunctiv nu 
depăşeşte valorile indicate mai jos şi în cazul în 
care carnea reprezintă un ingredient al altui 
aliment. Produsele acoperite de definiŃia „carne 
separată mecanic” se exclud din această definiŃie. 

 ConŃinuturile maxime de grăsime şi Ńesut 
conjunctiv pentru ingredientele desemnate de 
termenul „carne de…” 

„carne de …” şi denumirea 
speciilor de animale de la care 
provine 

Specii Grăsimi 
(%) 

łesut 
conjunctiv 

(%) 

 

Mamiferele (altele decât 
iepurii şi porcinele) şi 
amestecurile de specii în 
care predomină 
mamiferele. 

25 25  

Porcine 30 25  

Păsări şi iepuri 15 10  

Dacă aceste limite maxime sunt depăşite, dar toate 
celelalte criterii pentru definirea termenului „carne” 
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sunt respectate, conŃinutul de „carne de…” trebuie să 
fie ajustat în sens descrescător în consecinŃă iar lista 
ingredientelor trebuie să menŃioneze, pe lângă 
termenul „carne de …”, prezenŃa grăsimilor şi/sau a 
Ńesutului conjunctiv. 

  

Amendamentul 

DefiniŃia categoriei de produs alimentar Denumire 

17. Muşchii scheletici ai mamiferelor şi ai speciilor 
de păsări recunoscute ca fiind adecvate 
consumului uman împreună cu Ńesutul inclus în 
mod natural sau aderent, în cazul în care carnea 
reprezintă un ingredient al altui aliment. 
Produsele acoperite de definiŃia „carne separată 
mecanic” se exclud din această definiŃie. 

„carne de …” şi denumirea 
speciilor de animale de la care 
provine, urmată de cuvintele „din 
care” şi proporŃia totală de 
grăsime şi de Ńesut conjunctiv (în 
%) 

 

Or. en 

Justificare 

Nu este acceptabil ca produsele provenite de la animale în care grăsimile şi Ńesutul 
conjunctiv reprezintă până la 55% să fie etichetate drept „carne”. Prin urmare, procentul de 
grăsime şi Ńesut conjunctiv ar trebui menŃionat întotdeauna pe lista ingredientelor. 
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9.6.2010 A7-0109/281 

Amendamentul 281 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 – punctul 18 

Textul propus de Comisie 

DefiniŃia categoriei de produs alimentar Denumire 

18. Toate tipurile de produse cuprinse în definiŃia 
„carne separată mecanic”. 

„carne separată mecanic” şi 
denumirea (3) speciilor de animale 
de la care provine 

 

Amendamentul 

DefiniŃia categoriei de produs alimentar Denumire 

18. Toate tipurile de produse cuprinse în definiŃia 
„carne separată mecanic”. 

„carne separată mecanic” şi 
denumirea (3) speciilor de animale 
de la care provine, urmată de 
cuvintele „din care” şi proporŃia 
totală de grăsime şi de Ńesut 
conjunctiv (în %) 

Or. en 

Justificare 

A se vedea mai sus. Procentul de grăsime şi Ńesut conjunctiv ar trebui menŃionat întotdeauna 
pe lista ingredientelor. 
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9.6.2010 A7-0109/282 

Amendamentul 282 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 5 

 
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. 

În sensul prezentului punct, prin „mediu 
lichid” se înŃeleg produsele menŃionate în 
continuare, eventual în amestecuri între ele 
şi, de asemenea, atunci când ele se prezintă 
congelate sau congelate rapid, cu condiŃia 
ca lichidul să nu fie decât accesoriu în 
raport cu elementele esenŃiale ale acestui 
preparat şi să nu influenŃeze, în consecinŃă, 
în mod decisiv cumpărarea: apă, soluŃii 
apoase de săruri, saramuri, soluŃii apoase 
de acizi alimentari, oŃet, soluŃii apoase de 
zaharuri, soluŃii apoase de alte substanŃe 
sau materii edulcorante, sucuri de fructe 
sau de legume în cazul fructelor sau 
legumelor. 

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. PreŃul pe kilogram 
referitor la alimentul respectiv se bazează 
exclusiv pe greutatea netă după scurgere. 

În sensul prezentului punct, prin „mediu 
lichid” se înŃeleg produsele menŃionate în 
continuare, eventual în amestecuri între ele 
şi, de asemenea, atunci când ele se prezintă 
congelate sau congelate rapid, cu condiŃia 
ca lichidul să nu fie decât accesoriu în 
raport cu elementele esenŃiale ale acestui 
preparat şi să nu influenŃeze, în consecinŃă, 
în mod decisiv cumpărarea: apă, soluŃii 
apoase de săruri, saramuri, soluŃii apoase 
de acizi alimentari, oŃet, soluŃii apoase de 
zaharuri, soluŃii apoase de alte substanŃe 
sau materii edulcorante, sucuri de fructe 
sau de legume în cazul fructelor sau 
legumelor. 

Or. en 

Justificare 

DispoziŃie care să garanteze că nu se induce în eroare consumatorul cu privire la preŃul de pe 
etichetă. 
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