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9.6.2010 A7-0109/283 

Amendamentul 283 
János Áder, Bogusław Sonik şi alŃii 
 
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 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Fără a aduce atingere alineatelor (3) 
şi (4), operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, asigură şi verifică 
respectarea cerinŃelor legislaŃiei privind 
informaŃiile referitoare la produsele 
alimentare relevante pentru activităŃile 
lor. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Regulation (EC) No 178/2002 lays down the necessary framework for the national authorities 
to handle cases related to mislabeled products or labeling errors within a Member State 
(MS).  

According to the proposal, if a food product produced and packaged in MS A and marketed in 
MS B has a problem on the packaging, the authorities of MS B will be powerless, since the 
error on the packaging occurred outside the relevant activities of the vendor in MS B.As the 
national authorities of MS B have no power over the packager in MS A, such procedures 
would result in cases where food business operators who willingly disregard the rules could 
escape the consequences. 
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9.6.2010 A7-0109/284 

Amendamentul 284 
János Áder, Bogusław Sonik şi alŃii 
 
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 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Operatorii din sectorul alimentar care 
introduc pe piaŃă pentru prima oară un 
produs alimentar destinat a fi oferit 
consumatorului final sau unei unităŃi de 
restauraŃie colectivă asigură existenŃa şi 
acurateŃea informaŃiilor referitoare la 
produsul alimentar, în conformitate cu 
legislaŃia aplicabilă privind informaŃiile 
referitoare la produsele alimentare. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Regulation (EC) No 178/2002 lays down the necessary framework for the national authorities 
to handle cases related to mislabeled products or labeling errors within a Member State 
(MS).  

According to the proposal, if a food product produced and packaged in MS A and marketed in 
MS B has a problem on the packaging, the authorities of MS B will be powerless, since the 
error on the packaging occurred outside the relevant activities of the vendor in MS B. As the 
national authorities of MS B have no power over the packager in MS A, such procedures 
would result in cases where food business operators who willingly disregard the rules could 
escape the consequences. 
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9.6.2010 A7-0109/285 

Amendamentul 285 
Theodoros Skylakakis şi alŃii 
 
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 
Considerentul 15a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) Intră în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament serviciile de 
restauraŃie oferite de cinematografe - 
exceptând IMM-urile - în cazul cărora 
produsele alimentare sunt ambalate în 
locul în care sunt vândute în ambalaje 
standardizate, a căror capacitate este 
stabilită în prealabil şi, astfel, cantitatea şi 
conŃinutul final al alimentelor sau al 
băuturilor sunt definite şi măsurabile. 

Or. en 

Justificare 

În marile multiplexuri, unde intenŃia principală a clientului nu este să mănânce, deşi în locul 
respectiv se serveşte mâncare în scopuri comerciale, consumatorul ar trebui să fie pe deplin 
informat cu privire la compoziŃia şi valoarea nutriŃională a alimentelor. 

Marile multiplexuri care au la vânzare popcorn şi băuturi carbogazoase au deja o 
continuitate a activităŃilor şi un anumit grad de organizare, prin urmare ingredientele 
alimentelor şi băuturilor pe care le oferă nu se schimbă zilnic. 
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9.6.2010 A7-0109/286 

Amendamentul 286 
Theodoros Skylakakis şi alŃii 
 
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 1 – alineatele 3 şi 3a (noi) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

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

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

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

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

 Serviciile de restauraŃie oferite de 
societăŃile de transport intră sub incidenŃa 
prezentului regulament doar dacă sunt 
furnizate pe rute situate între două puncte 
de pe teritoriul Uniunii. 

 Intră în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament serviciile de 
restauraŃie oferite de cinematografe - 
exceptând IMM-urile - în cazul cărora 
produsele alimentare sunt ambalate în 
locul în care sunt vândute în ambalaje 
standardizate, a căror capacitate este 
stabilită în prealabil, prin urmare 
cantitatea şi conŃinutul final al 
alimentelor sau al băuturilor este definit 
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şi măsurabil. 

 (3a) Prezentul regulament nu se aplică 
decât alimentelor preparate în scopul 
comercializării, concept care nu implică o 
anumită continuitate a activităŃilor și un 
anumit grad de organizare. OperaŃiuni 
cum ar fi manipularea, servirea și 
vânzarea ocazională a produselor 
alimentare de către persoane fizice în 
cadrul unor evenimente precum strângeri 
de fonduri în scopuri caritabile sau 
târguri și reuniuni ale comunităŃii locale 
nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament. 

Or. en 

Justificare 

Tightening up and linguistic improvement of the text. It is particularly common in the food 
trade for products to be packaged directly at the place of sale before delivery. Thus products 
are divided into portions in advance (sandwich spreads) or packed in foil (sandwiches) for 
the benefit of consumers (to enable them to make their purchase more quickly, and for ease of 
handling). Such products, which are packaged shortly before sale, should as a matter of 
principle be excluded from the scope of the Regulation, as there is no way in which they can 
be equated with industrially prepackaged products. On routes beginning or ending in a 
country outside the EU, transport undertakings may not find any suppliers who satisfy the 
information requirements. If undertakings which serve such routes were to fall under the 
Regulation, this could place undertakings established in the EU at a competitive 
disadvantage, as only they would be compelled to comply with the Regulation. In big multi-
plex cinemas, where the primary intention of the visitor is not to eat, although food is served 
in the course of a business, the consumer should be fully informed on he composition and 
nutritional value of foods. The big multi-plex cinemas offering pop-corn and carbonated-
beverages already have a certain continuity of activities and a certain degree of organization, 
thus the ingredients of the food and beverages they offer do not change on a daily basis. 
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9.6.2010 A7-0109/287 

Amendamentul 287 
Kartika Tamara Liotard 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 
Considerentul 37 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
şi pentru a servi scopului pentru care a fost 
introdusă şi dat fiind nivelul curent scăzut 
de cunoştinŃe privind alimentaŃia, 
informaŃia prezentată ar trebui să fie simplă 
şi uşor de înŃeles. Studiile au arătat că, 
atunci când se decid să cumpere un produs, 
consumatorii găsesc utilă prezentarea 
informaŃiilor în câmpul vizual principal, şi 
anume, pe partea din faŃă a ambalajelor. 
Prin urmare, pentru ca în momentul 
achiziŃionării produselor alimentare, 
consumatorii să poată observa cu 
uşurinŃă informaŃiile nutriŃionale 
esenŃiale, aceste informaŃii ar trebui să fie 
plasate în câmpul vizual principal al 
etichetei. 

(37) Pentru a atrage consumatorul de rând 
şi pentru a servi scopului pentru care a fost 
introdusă şi dat fiind nivelul curent scăzut 
de cunoştinŃe privind alimentaŃia, 
informaŃia prezentată ar trebui să fie simplă 
şi uşor de înŃeles. Studiile au arătat că, 
atunci când se decid să cumpere un produs, 
consumatorii doresc ca, în câmpul vizual 
principal, şi anume pe partea din faŃă a 
ambalajelor, să găsească informaŃii 
privind patru elemente nutritive esenŃiale 
(lipide, acizi graşi saturaŃi, glucide şi 
sare), întrucât consideră aceste informaŃii 
utile. Prin urmare, această cantitate 
limitată de informaŃii privind elementele 
nutritive ar trebui să fie obligatorie pe 
partea din faŃă a ambalajului şi să fie 
însoŃită de o declaraŃie nutriŃională mai 
completă, pe partea din spate a 
ambalajului. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/288 

Amendamentul 288 
Kartika Tamara Liotard 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 
Considerentul 38 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(38) EvoluŃia recentă a exprimării 
declaraŃiei nutriŃionale, sub altă formă 
decât 100g/100ml/porŃie, în anumite state 
membre şi anumite organizaŃii din cadrul 
sectorului alimentar sugerează faptul că 
consumatorii apreciază formulările care 
conŃin elemente de interpretare a 
informaŃiilor, care pot să îi ajute să ia 
decizii rapid, în deplină cunoştinŃă de 
cauză. InformaŃiile disponibile arată că 
un sistem de etichetare simplificat, care să 
conŃină codificarea în diferite culori în 
scopul unei interpretări mai uşoare şi mai 
rapide a informaŃiilor nutriŃionale, este 
opŃiunea cea mai bună şi cea preferată de 
consumatori. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/289 

Amendamentul 289 
Kartika Tamara Liotard 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 1a (nou) şi paragraful 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În cazul băuturilor care conŃin mai mult 
de 1,2% (procent de volum) de alcool, este 
obligatoriu să se indice doar valoarea 
energetică şi conŃinutul de zahăr. 
 

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). 

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului. Comisia 
întocmeşte un raport după [un an de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea articolului 19 
pentru vin. 
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Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/290 

Amendamentul 290 
Kartika Tamara Liotard 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislaŃia comunitară 
specifică, se aplică alineatele (3) şi (4) 
atunci când Ńara de origine sau locul de 
provenienŃă al produsului alimentar este 
menŃionat în mod voluntar pentru a 
informa consumatorii că un produs 
alimentar îşi are originea sau provine din 
Comunitatea Europeană sau o anumită Ńară 
sau un anumit loc. 

(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislaŃia comunitară 
specifică şi, în plus faŃă de prevederile 
articolului 9 alineatul (1) punctul (i), se 
aplică alineatele (3) şi (4) atunci când 
informaŃia privind Ńara de origine sau locul 
de provenienŃă al produsului alimentar este 
menŃionată în mod voluntar pentru a 
informa consumatorii că un produs 
alimentar îşi are originea sau provine din 
Comunitatea Europeană sau o anumită Ńară 
sau un anumit loc. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/291 

Amendamentul 291 
Kartika Tamara Liotard 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 – partea introductivă 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

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

Or. en 

 
 


