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9.6.2010 A7-0109/292 

Amendamentul 292 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 
 

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 2 – alineatul 2 – litera eb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  eb) „aliment produs artizanal” înseamnă 
un aliment produs într-o întreprindere 
care este înscrisă în registrele naŃionale 
ca întreprindere de artizanat în 
conformitate cu dreptul comercial 
naŃional şi care este produs direct pentru 
consumator; 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/293 

Amendamentul 293 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

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 7 – alineatul 1 – litera ac (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  ac) prin crearea impresiei, în cazul 
produselor din carne, că este vorba de o 
bucată de carne întreagă, cu toate că 
produsul constă din mai multe bucăŃi de 
carne lipite între ele. În asemenea cazuri, 
produsul trebuie prevăzut pe partea 
vizibilă a ambalajului cu menŃiunea 
"produs din carne constituit din bucăŃi de 
carne lipite între ele”. 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/294 

Amendamentul 294 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

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 20 – paragraful 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, berea şi băuturile 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 
articolului 19 pentru produsele respective, 
care poate fi însoŃit de măsuri specifice de 

stabilire a normelor de etichetare a 
ingredientelor. 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); 

(e) băuturi care conŃin alcool. 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 punerea 
la dispoziŃia consumatorilor de informaŃii 
nutriŃionale cu privire la 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); 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/295 

Amendamentul 295 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

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 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) cantitatea de lipide, acizi graşi saturaŃi, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri şi sare. 

(b) cantitatea de proteine, lipide, cu 
referire în mod special la acizii graşi 
saturaŃi, de glucide, cu referire în mod 

special la zaharuri, de sodiu, cu referire în 
mod special la sare, şi fibre alimentare. 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/296 

Amendamentul 296 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

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 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) DeclaraŃia nutriŃională poate să includă, 
de asemenea, cantităŃile unuia sau mai 
multor elemente din următoarele: 

(2) DeclaraŃia nutriŃională poate să includă, 
de asemenea, în plus, cantităŃile unuia sau 
mai multor elemente din următoarele: 

a) acizi graşi trans; a) acizi graşi trans; 

b) acizi graşi mononesaturaŃi; b) acizi graşi mononesaturaŃi; 

c) acizi graşi polinesaturaŃi; c) acizi graşi polinesaturaŃi; 

d) polioli; d) polioli; 

 da) colesterol; 

e) amidon; e) amidon; 

f) fibre;  

g) proteine;  

h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 

menŃionate în partea A punctul 1 din anexa 
XI şi prezente în aliment în cantităŃi 
semnificative, astfel cum sunt definite în 
partea A punctul 2 din anexa XI. 

h) oricare dintre mineralele sau vitaminele 

prezente în cantităŃi semnificative 
menŃionate în partea A punctul 1 din anexa 

XI, în conformitate cu valorile menŃionate 
în partea A punctul 2 din anexa XI; 

 ha) alte substanŃe în sensul celor 
menŃionate în partea A din anexa XIII, 
precum şi componente ale acestor 
substanŃe nutritive. 

 hb) alte substanŃe, astfel cum sunt definite 
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în Regulamentul (CE) nr. 1925/2006. 

Or. de 

 
 


