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9.6.2010 A7-0109/298 

Amendamentul 298 
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 33 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În afară de formele de exprimare 
menţionate la articolul 31 alineatele    (2) 
şi    (3), declaraţia nutriţională poate fi 
exprimată în alte moduri, cu condiţia să 
fie respectate următoarele cerinţe 
esenţiale: 

(1)    În afară de formele de exprimare 
menţionate la articolul 31 alineatele    (2) 
şi    (3), declaraţia nutriţională poate fi 
exprimată, suplimentar şi, suplimentar şi, suplimentar şi, suplimentar şi în mod în mod în mod în mod 
repetat, repetat, repetat, repetat, în alte moduri şi dacă este  şi dacă este  şi dacă este  şi dacă este 
cazul în alte locuri de pe amcazul în alte locuri de pe amcazul în alte locuri de pe amcazul în alte locuri de pe ambalajbalajbalajbalaj, de  de  de  de 
exemplu, prin reprezentări grafice sau exemplu, prin reprezentări grafice sau exemplu, prin reprezentări grafice sau exemplu, prin reprezentări grafice sau 
simboluri,simboluri,simboluri,simboluri, cu condiţia să fie respectate 
următoarele cerinţe esenţiale: 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/299 

Amendamentul 299 
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 33 – alineatul 1 – literele b şi c 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b)    se bazează pe aporturile    
armonizatearmonizatearmonizatearmonizate de referinţă sau, în absenţa , în absenţa , în absenţa , în absenţa 
acestora, acestora, acestora, acestora, pe sfaturile sfaturile sfaturile sfaturile ştiinţifice general  general  general  general 
acceptateacceptateacceptateacceptate privind valoarea energetică 
şi aporturile de nutrienţi;    şi 

(b)    se bazează pe aporturile de 
referinţă în conformitate cu anexa XI  în conformitate cu anexa XI  în conformitate cu anexa XI  în conformitate cu anexa XI 
partea Bpartea Bpartea Bpartea B sau    pe date date date date ştiinţifice valide valide valide valide 
privind valoarea energetică şi aporturile 
de nutrienţi;    şi 

(c)    se bazează pe elemente care 
dovedesc cunoaşterea şi utilizarea de 
către consumatorul de rând a 
prezentării informaţiilor.    

(c)    se bazează pe elemente care 
dovedesc ştiinţific ştiinţific ştiinţific ştiinţific cunoaşterea şi 
utilizarea de către consumatorul de 
rând a prezentării informaţiilor. 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/300 

Amendamentul 300 
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 34 – alineatul 5 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Reprezentările grafice sau simbolurile 
pentru prezentarea declaraŃiei 
nutriŃionale pot fi utilizate în cadrul unui 
sistem naŃional menŃionat la articolul 44, 
cu condiŃia să fie respectate următoarele 
cerinŃe esenŃiale: 

eliminat 

(a) astfel de forme de prezentare nu induc 
consumatorul în eroare; precum şi 

 

(b) există elemente care dovedesc 
cunoaşterea de către consumatorul de 
rând a unor astfel de forme de prezentare. 

 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/301 

Amendamentul 301 
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 
Capitolul VII 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

CAPITOLUL VII 
DEZVOLTAREA SISTEMELOR 

NAłIONALE 

eliminat 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/302 

Amendamentul 302 
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 50 – paragraful 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

La articolul 7 din Regulamentul    (CE) 
nr. 1924/2006, primul şi al doilea 
paragraf se înlocuiesc cu următorul 
text: 

(1)(1)(1)(1)    La articolul 7 din Regulamentul    
(CE) nr. 1924/2006, primul şi al doilea 
paragraf se înlocuiesc cu următorul 
text:    

„ObligaŃia şi modalităŃile de furnizare a 
informaŃiilor în conformitate cu [Capitolul 
IV, SecŃiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 
… al Parlamentului European şi al 
Consiliului]* unde este făcută o menŃiune 
nutriŃională şi/sau de sănătate se aplică 
mutatis mutandis, cu excepŃia publicităŃii 
generice.     

„ObligaŃia şi modalităŃile de furnizare a 
informaŃiilor în conformitate cu [Capitolul 
IV, SecŃiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 
… al Parlamentului European şi al 
Consiliului]* unde este făcută o menŃiune 
de sănătate se aplică mutatis mutandis, cu 
excepŃia publicităŃii generice. 

În plus, după caz, cantitatea (cantităŃile) de 
substanŃă(e) care face (fac) obiectul unei 
menŃiuni nutriŃionale sau de sănătate care 
nu apar în etichetarea nutriŃională sunt 
menŃionate, de asemenea, în acelaşi câmp 
vizual cu declaraŃia nutriŃională şi sunt 
formulate în conformitate cu articolele 30-
32 din [Regulamentul (CE) nr. …].” 

În plus, după caz, cantitatea (cantităŃile) de 
substanŃă(e) care face (fac) obiectul unei 
menŃiuni de sănătate care nu apar în 
etichetarea nutriŃională sunt menŃionate, de 
asemenea, în acelaşi câmp vizual cu 
declaraŃia nutriŃională şi sunt formulate în 
conformitate cu articolele 30-32 din 
[Regulamentul (CE) nr. …].” 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/303 

Amendamentul 303 
Renate Sommer, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Seeber, Peter Liese 
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 50 – alineatul -1a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1a) La articolul 4 din Regulamentul 
(CE) nr. 1924/2006, primul şi al doilea 
paragraf se înlocuiesc cu următorul text: 

 
Articolul 4 

Condiții de utilizare a mențiunilor 
nutriționale și de sănătate 

 
(1) Până la 31 decembrie 2011, Comisia 
stabilește, în conformitate cu procedura 
menŃionată la articolul 25 alineatul (2) 
profiluri nutritive specifice, inclusiv 
excepții, pe care alimentele sau anumite 
categorii de alimente trebuie să le 
respecte pentru a purta declarații de 
sănătate, precum și condițiile de 
utilizare a declarațiilor de sănătate 
pentru alimente sau categorii de 
alimente în ceea ce privește profilurile 
nutritive.  
 
Alimentele de bază neprelucrate, 
alimentele de bază tradiŃionale prelucrate, 
precum şi alimentele care nu contribuie 
în mod semnificativ la aportul de nutrienŃi 
pe care se bazează profilurile nutriŃionale 
sunt exceptate de la cerinŃa de includere 
în profilurile nutriŃionale. Statele membre 
stabilesc definiŃia care se aplică pe 
teritoriul lor pentru alimentele de bază 
tradiŃionale prelucrate. 
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Profilurile nutriționale pentru produse 
alimentare și/sau anumite categorii de 
produse alimentare se stabilesc luând în 
considerare în special: 
 
(a) cantitățile de grăsimi/acizi grași 
saturați, carbohidraŃi/zahăr și sare/sodiu 
conținute în produsul alimentar în 
cauză; 
 
(b) rolul și importanța produsului 
alimentar (sau ale categoriilor de 
produse alimentare) și aportul la 
alimentația populației în general sau, 
după caz, a anumitor grupuri cu risc, 
inclusiv copiii; 
 
(c) compoziția nutrițională globală a 
produselor alimentare și prezența 
nutrienților care au fost recunoscuți 
științific drept având un efect asupra 
sănătății. 
 
Profilurile nutriționale sunt elaborate de 
Autoritate pornind de la principii 
ştiinŃifice şi se bazează pe cunoștințe 
științifice privind alimentația și nutriția 
și relația acestora cu sănătatea. 
 
Atunci când se stabilesc profilurile 
nutriționale, Comisia urmează 
recomandările Autorității, care pun 
accent în special pe: 
 
(i) necesitatea de a stabili profilurile 
pentru produse alimentare în general 
și/sau pentru categorii de produse 
alimentare; 
 
(ii) alegerea și echilibrarea nutrienților 
care urmează să fie luați în considerare; 
 
(iii) alegerea cantității/bazei de referință 
pentru profiluri; 
 
(iv) metoda de calcul a profilurilor și 
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(v) fezabilitatea și testarea unui sistem 
propus. 
 
Atunci când se stabilesc profilurile 
nutriționale, Comisia organizează 
consultații cu părțile interesate, în 
special cu operatorii în sectorul 
alimentar și cu grupurile de 
consumatori. 

Or. de 

Justificare 

Das Datum, zu dem die Nährwertprofile vorgelegt werden müssen, bedarf einer Korrektur. 
Da Grundnahrungsmittel, wie Brot und Käse, die Grundversorgung der Bevölkerung mit 
lebenswichtigen Nährstoffen und Substanzen gewährleisten, also unverzichtbar sind, müssen 
sie von den Nährwertprofilen ausgenommen werden. Auch Lebensmittel, die keinen 
signifikanten Beitrag zur Aufnahme derjenigen Nährstoffe liefern, auf denen die 
Nährwertprofile basieren, wie Hustenbonbons oder Kaugummi, sollten ausgenommen 
werden. Die Entwicklung der Nährwertprofile muss wissenschaftlich valide durch die 
Behörde (EFSA) erfolgen, um Willkür auszuschließen. Die Anpassung der Faktoren für die 
Erstellung der Nährwertprofile folgt der Realität. Die Änderung in (2) b) ist notwendig, da es 
anderenfalls zu einer verwirrenden doppelten bis dreifachen Kennzeichnung ein- und 
desselben Nährstoffes im Rahmen der Lebensmittelkennzeichnung käme. 
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9.6.2010 A7-0109/304 

 

Amendamentul 304 
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 
Anexa I – punctul 9 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) „polioli” înseamnă alcooli care conŃin 
mai mult de două grupări hidroxil; 

(9) „polioli” înseamnă carbohidraŃi care 
reprezintă mono-, di- şi oligozaharide sau 
polizaharide reduse şi care se află pe lista 
îndulcitorilor autorizaŃi; 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/305 

Amendamentul 305 
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 
Anexa IV – liniuŃa 17a (nouă) şi liniuŃa 17b (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  - produse fabricate artizanal 

 - produse alimentare comercializate direct 
de către agricultori 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/306 

Amendamentul 306 
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 
Anexa V – partea Ca (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  Partea Ca – CerinŃe specifice privind 
denumirea membranelor pentru cârnaŃi 

În lista ingredientelor, membranele 
pentru cârnaŃi sunt menŃionate în felul 
următor: 

– „membrană naturală”, atunci când 
membrana utilizată la producerea 
cârnaŃilor provine de la tractul intestinal 
al animalelor paricopitate; 

– „membrană naturală din colagen”, 
atunci când membrana utilizată la 
producerea cârnaŃilor constă din colagen 
în stare naturală; 

– „membrană artificială”, în toate 
celelalte cazuri. 

În cazul în care o membrană artificială 
nu este comestibilă, acest lucru trebuie 
specificat ca atare. 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/307 

Amendamentul 307 
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 
Anexa VI – partea C  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Acidifiant Acidifiant 

Corector de aciditate 
Antiaglomerant 
Antispumant 
Antioxidant 
Agent de încărcare 
Colorant 
Emulsificator 
Săruri de topire 
Agent de întărire 
PotenŃiator de aromă 
Ameliorator de făină 
Gelifiant 
Agent de glazurare 
Agent de umezire 
Amidon modificat 

Corector de aciditate 
Antiaglomerant 
Antispumant 
Antioxidant 
Agent de încărcare 
Colorant 
Emulsificator 
Săruri de topire 
Agent de întărire 
PotenŃiator de aromă 
Ameliorator de făină 
Gelifiant 
Agent de glazurare 
Agent de umezire 
Amidon modificat 
Extract de celuloză* 

Conservant 
Gaz de propulsare 
Agent de afânare 
Stabilizator 
Îndulcitor 
Agent de îngroşare 

Conservant 
Gaz de propulsare 
Agent de afânare 
Stabilizator 
Îndulcitor 
Agent de îngroşare 

 * Nu este necesar să se indice numele specific sau 
numărul CE. 

Or. de 

 
 


