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9.6.2010 A7-0109/308 

Amendamentul 308 

Glenis Willmott 

în numele Grupului S&D 
Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 
Kartika Tamara Liotard 

în numele Grupului GUE/NGL 
Antonyia Parvanova 

 
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 28 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) De asemenea, este importantă 
informarea consumatorilor referitoare la 
celelalte băuturi alcoolice. DispoziŃii 
comunitare specifice privind etichetarea 
vinului există deja. Regulamentul (CE) 
nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 
1999 privind organizarea comună a pieŃei 
vitivinicole prevede un ansamblu 
exhaustiv de standarde tehnice care 
reglementează pe deplin totalitatea 
practicilor oenologice, metodelor de 
fabricaŃie şi a modurilor de prezentare şi a 
etichetării vinurilor, garantând astfel 
reglementarea tuturor etapelor, protecŃia 
şi o informare corespunzătoare a 
consumatorilor. Acest act descrie în 
special într-o manieră precisă şi 
exhaustivă, într-o listă a practicilor şi 
tratamentelor oenologice autorizate, 
substanŃele susceptibile să intre în 
procesul de elaborare, precum şi 
condiŃiile de utilizare ale acestora; Orice 
practică care nu este inclusă în această 
listă este interzisă. Prin urmare, obligaŃia 
de a indica lista ingredientelor şi de a 
furniza o declaraŃie nutriŃională nu 
trebuie să fie aplicată în cazului vinului în 

eliminat 
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această etapă. În ceea ce priveşte berea şi 
băuturile spirtoase menŃionate 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 şi pentru a asigura o abordare 
consecventă şi coerenŃă, în conformitate 
cu condiŃiile stabilite pentru vin, se aplică 
acelaşi fel de scutiri. Cu toate acestea, 
Comisia va prezenta un raport la cinci ani 
după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, şi poate propune, dacă este 
necesar, cerinŃe specifice în contextul 
prezentului regulament.  

Or. en 

Justificare 

Şi alcoolul este un produs alimentar şi ar trebui furnizate informaŃiile nutriŃionale şi în acest 
caz. 
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9.6.2010 A7-0109/309 

Amendamentul 309 

Glenis Willmott 

în numele Grupului S&D 
Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 
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 29 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) Ar trebui să se indice Ńara de origine 
sau locul de provenienŃă al unui produs 
alimentar atunci când, în absenŃa unei 
astfel de menŃiuni, consumatorul ar putea fi 
indus în eroare cu privire la Ńara de origine 
reală sau locul de provenienŃă real al 
produsului. În alte cazuri, menŃionarea Ńării 
de origine sau locului de provenienŃă este 
lăsată la aprecierea operatorilor din 
sectorul alimentar. În toate cazurile, 
furnizarea indicaŃiei Ńării de origine sau a 
locului de provenienŃă nu ar trebui să înşele 
consumatorul şi trebuie să se fondeze pe 
criterii clar definite care garantează 
aplicarea de norme identice la nivelul 
industriei şi care permit consumatorului să 
înŃeleagă informaŃiile privind Ńara de 
origine sau locul de provenienŃă al 
produsului alimentar. Astfel de criterii nu 
ar trebui să se aplice indicaŃiilor 
referitoare la numele sau adresa 
operatorului din sectorul alimentar. 

(29) Ar trebui să se indice Ńara sau locul de 
provenienŃă al unui produs alimentar, de o 
manieră obligatorie, în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (1) litera (i) şi atunci 
când, în absenŃa unei astfel de menŃiuni, 
consumatorul ar putea fi indus în eroare cu 
privire la Ńara de origine reală sau locul de 
provenienŃă real al produsului. În alte 
cazuri, furnizarea indicației țării de origine 
sau a locului de proveniență nu ar trebui să 
înșele consumatorul și trebuie să se 
fondeze pe criterii clar definite care 
garantează aplicarea de norme identice la 
nivelul industriei și care permit 
consumatorului să înțeleagă informațiile 
privind țara de origine sau locul de 
proveniență al produsului alimentar. Astfel 
de criterii nu se aplică indicațiilor 
referitoare la numele sau adresa 
operatorului din sectorul alimentar. 

Or. en 
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Justificare 

Consumatorii au dreptul de a cunoaşte locul de provenienŃă al produselor lor alimentare, în 
special al cărnii şi al produselor agricole. În niciun caz nu ar trebui să fie posibil să se 
inducă consumatorul în eroare. 
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9.6.2010 A7-0109/310 

Amendamentul 310 

Glenis Willmott 

în numele Grupului S&D 
Kartika Tamara Liotard 

în numele Grupului GUE/NGL 
Antonyia Parvanova 

 
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 34 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(34) În general, consumatorii nu observă 
contribuŃia potenŃială a băuturilor alcoolice 
la alimentaŃia globală. Prin urmare, este 
necesar să se garanteze informarea acestora 
în special cu privire la conŃinutul în 
nutrienŃi al băuturilor alcoolice mixte. 

(34) În general, consumatorii nu observă 
contribuŃia potenŃială a băuturilor alcoolice 
la alimentaŃia globală. Prin urmare, este 
necesar să se garanteze informarea acestora 
cu privire la conŃinutul energetic şi de 
zahăr al băuturilor alcoolice. 

Or. en 

Justificare 

Şi alcoolul este un produs alimentar şi ar trebui furnizate informaŃiile nutriŃionale şi în acest 
caz. InformaŃia cea mai importantă priveşte caloriile, dat fiind că mulŃi consumatori nu-şi 
dau seama de conŃinutul caloric ridicat al băuturilor alcoolice, precum şi zahărul, care este 
important pentru diabetici. 
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9.6.2010 A7-0109/311 

Amendamentul 311 

Glenis Willmott 

în numele Grupului S&D 
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 14 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

  Aceste orientări includ o dimensiune 
minimă a fontului. 

Or. en 

Justificare 

Nu are sens să se furnizeze informaŃii consumatorilor dacă acestea nu sunt lizibile. O 
dimensiune minimă a fontului trebuie să facă parte integrantă din orientările referitoare la 
lizibilitate. 
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9.6.2010 A7-0109/312 

Amendamentul 312 

Glenis Willmott 

în numele Grupului S&D 
Antonyia Parvanova 

 
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). 

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. 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). 

Or. en 
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Justificare 

Şi alcoolul este un produs alimentar şi ar trebui furnizate informaŃiile nutriŃionale şi în acest 
caz. InformaŃia cea mai importantă priveşte caloriile, dat fiind că mulŃi consumatori nu-şi 
dau seama de conŃinutul caloric ridicat al băuturilor alcoolice, precum şi zahărul, care este 
important pentru diabetici. 



 

AM\819888RO.doc  PE441.840v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
9.6.2010 A7-0109/313 

Amendamentul 313 

Glenis Willmott 

în numele Grupului S&D 
Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 
Kartika Tamara Liotard 

în numele Grupului GUE/NGL 
Antonyia Parvanova 

Corinne Lepage 

 
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 31 – alineatele 1 şi 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Valoarea energetică şi cantitatea de 
nutrienŃi sau componentele acestora 
menŃionate la articolul 29 alineatele (1) şi 
(2) sunt exprimate în unităŃi de măsură 
prevăzute în partea A din anexa XIII. 

(1) Valoarea energetică şi cantitatea de 
nutrienŃi sau componentele acestora 
menŃionate la articolul 29 alineatele (1) şi 
(2) sunt exprimate în unităŃi de măsură 
prevăzute în partea A din anexa XIII şi în 
conformitate cu articolul 34. 

(2) Valoarea energetică şi cantitatea de 
nutrienŃi menŃionate la alineatul (1) sunt 
exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau, 
sub rezerva dispoziŃiilor articolului 32 
alineatele (2) şi (3), pe porŃie. 

(2) „DeclaraŃia nutriŃională obligatorie de 
pe partea frontală a ambalajului” include 
valoarea energetică în kcal, în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (1) 
litera(a), şi nutrienŃii a căror afişare este 
obligatorie, menŃionaŃi la articolul 29 
alineatul (1) litera (b), exprimaŃi în 
grame, per porŃie. 

 Acestea sunt prezentate într-un format 
clar, în următoarea ordine: valoarea 
energetică, cantitatea de lipide, acizi graşi 
saturaŃi, zaharuri şi sare. 

 (2a) „DeclaraŃia nutriŃională obligatorie 
de pe partea din spate a ambalajului” 
include valoarea energetică în kcal şi toŃi 
nutrienŃii a căror afişare este obligatorie, 
menŃionaŃi la articolul 29 alineatul (1), şi, 
dacă este cazul, nutrienŃii a căror afişare 
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este voluntară, menŃionaŃi la articolul 29 
alineatul (2),  

 Acestea sunt exprimate în modalitatea 
potrivită, în ordinea prezentării prevăzută 
la anexa XIII partea C, atât per 100g/ml 
şi per porŃie. 

 MenŃiunile se prezintă sub formă de tabel, 
cu numerele aliniate. 

Or. en 

Justificare 

InformaŃiile-cheie pentru consumatori (valoare energetică + 4) ar trebui să apară pe partea 
frontală a ambalajului, per porŃiune, iar toŃi ceilalŃi nutrienŃi ar trebui să apară pe partea din 
spate a ambalajului, sub formă clară, de tabel, atât per porŃie cât şi per 100 g/ml. 
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9.6.2010 A7-0109/314 

Amendamentul 314 

Glenis Willmott 

în numele Grupului S&D 
Carl Schlyter, Jill Evans 

în numele Grupului Verts/ALE 
Kartika Tamara Liotard 

în numele Grupului GUE/NGL 
Antonyia Parvanova 

Corinne Lepage 

 
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 31 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) DeclaraŃia nutriŃională obligatorie este 
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referinŃă stabilite 
în partea B din anexa XI pentru 100 g, 
100 ml sau pe porŃie. Eventualele menŃiuni 
privind vitaminele şi mineralele sunt 
exprimate, de asemenea, ca procent din 
aporturile alimentare de referinŃă stabilite 
în partea A punctul 1 din anexa XI . 

(3) În plus faŃă de cerinŃele de la alineatul 
(2), „declaraŃia nutriŃională obligatorie de 
pe partea frontală a ambalajului” se 
exprimă şi într-o modalitate care include, 
pentru fiecare dintre nutrienŃii individuali 
menŃionaŃi la articolul 29 alineatul (1) 
litera (b), următoarele elemente 
interpretative: 

 (a) textul „scăzut”, „mediu” sau „ridicat”, 
în combinaŃie cu culorile verde, galben-
chihlimbar şi roşu; precum şi 

 (b) un procent din aporturile alimentare 
de referinŃă stabilite în partea B din anexa 
XI pe porŃie. În termen de şase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament şi Ńinând seama de 
recomandările AutorităŃii Europene 
pentru SiguranŃa Alimentară şi de 
cercetări independente, Comisia stabileşte 
valorile de referinŃă ale aportului de 
energie şi nutrienŃi selectaŃi alŃii decât 
vitaminele şi mineralele care trebuie 
adăugate în anexa XI partea B. Măsurile 
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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. 

 Acestea sunt obligatorii doar pentru 
următoarele categorii de fructe: 

 - alimentele gata de consum; 

 - produsele preparate de origine animală; 

 - gustări şi sandvişuri preambalate; 

 - cereale pentru micul dejun; 

 - băuturi răcoritoare cu excepŃia laptelui 
şi a sucurilor de fructe definite în 
Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 
20 decembrie 2001 privind sucurile de 
fructe și anumite produse similare 
destinate consumului uman1; 

 - alte produse alimentare prelucrate gata 
de consum. 

 Pentru alte produse alimentare care nu 
intră în categoriile de mai sus, literele (a) 
şi (b) sunt opŃionale. 

 CantităŃile de referinŃă pentru nivelurile 
scăzut (verde), mediu (galben-chihlimbar) 
şi ridicat (roşu) sunt definite per 100g/ml 
şi sunt adoptate prin acte delegate, în 
conformitate articolul 49a şi sub rezerva 
condiŃiilor prevăzute la articolele 49b şi 
49c, pe baza unui aviz al AutorităŃii 
Europene pentru SiguranŃa Alimentară. 

 Eventualele menŃiuni privind vitaminele şi 
mineralele sunt exprimate, de asemenea, ca 
procent din aporturile alimentare de 
referinŃă stabilite în partea A punctul 1 din 
anexa XI . 

 1 JO L 10, 12.1.2002, p. 58. 

Or. en 
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Justificare 

În cazul produselor alimentare complexe, unde conŃinutul nutriŃional poate varia mult şi nu 
este evident, declaraŃia de pe partea frontală a ambalajului ar trebui să poată fi înŃeleasă 
imediat de către consumatori; folosirea unor coduri de culori va realiza exact acest obiectiv. 
Combinarea cu DZR va furniza, la o examinare mai atentă, un ghid mai precis al conŃinutului 
nutriŃional al celor mai importanŃi nutrienŃi. Este important ca acest amendament să fie 
adoptat împreună cu amendamentul 150 pentru a garanta că porŃiile sunt atât realiste, cât şi 
uşor de înŃeles de consumatorul mediu. 
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9.6.2010 A7-0109/315 

Amendamentul 315 

Glenis Willmott 

în numele Grupului S&D 
Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 
Kartika Tamara Liotard 

în numele Grupului GUE/NGL 
Antonyia Parvanova 

Corinne Lepage 

 
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 – punctul 1a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (1a) Modurile suplimentare de exprimare 
a informaŃiei nutriŃionale menŃionate la 
alineatul (1) pot conŃine indicatori 
comparativi care să ajute consumatorii să 
evalueze conŃinutul nutriŃional al 
produsului alimentar şi să interpreteze 
nivelul de lipide, acizi graşi saturaŃi, sare 
şi respectiv zaharuri din produs. Aceşti 
indicatori nu intră sub incidenŃa 
profilurilor nutriŃionale care urmează să 
fie stabilite în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
1924/2006 atunci când fac parte dintr-un 
mod compus de exprimare sau prezentare 
a informaŃiei nutriŃionale aprobat de un 
stat membru. 

Or. en 

Justificare 

Modurile suplimentare de exprimare (cum ar fi codul de culori, textul interpretativ, % din 
DZR, de exemplu) fac parte din informaŃia nutriŃională şi nu sunt afirmaŃii nutriŃionale; acest 
lucru ar trebui clarificat în prezentul regulament. Aceste elemente interpretative, lucru 
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demonstrat prin cercetări solide şi independente, ajută consumatorii să înŃeleagă elementele 
individuale ale declaraŃiei nutriŃionale. 
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9.6.2010 A7-0109/316 

Amendamentul 316 

Glenis Willmott 

în numele Grupului S&D 
Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 
Kartika Tamara Liotard 

în numele Grupului GUE/NGL 
Antonyia Parvanova 

Corinne Lepage 

 
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 – alineatele 1-3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) MenŃiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declaraŃia 
nutriŃională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, 
acestea sunt prezentate împreună, în mod 
clar şi în următoarea ordine: cantitatea de 
lipide, acizi graşi saturaŃi, glucide, cu 
referire în mod special la zaharuri şi sare. 

eliminat 

(2) DeclaraŃia nutriŃională referitoare la 
nutrienŃii menŃionaŃi la articolul 29 
alineatul (2) figurează în acelaşi loc şi, 
după caz, în ordinea de prezentare 
prevăzută în partea C din anexa XIII. 

 

În cazul în care declaraŃia nutriŃională nu 
apare în câmpul vizual principal, aceasta 
se prezintă sub formă de tabel, cu 
numerele aliniate, dacă spaŃiul o permite. 
În cazul în care spaŃiul nu permite, 
declaraŃia se prezintă în formă liniară. 

 

(3) În cazul în care declaraŃia nutriŃională 
obligatorie figurează împreună cu 
declaraŃia referitoare la nutrienŃii 
menŃionaŃi la articolul 29 alineatul (2), 
ordinea de prezentare a valorii energetice 

 



 

AM\819888RO.doc  PE441.840v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

şi a nutrienŃilor este, după caz, cea 
prevăzută în partea C din anexa XIII. 

Or. en 

Justificare 

Eliminare necesară pentru corelarea cu amendamentul la articolul 31 alineatul (3) de 
introducere a unui sistem de etichetare hibrid. 
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9.6.2010 A7-0109/317 

Amendamentul 317 

Glenis Willmott 

în numele Grupului S&D 
Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 
Kartika Tamara Liotard 

în numele Grupului GUE/NGL 
Antonyia Parvanova 

 
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 2.1 – al doilea rând 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

menŃiunea „conŃine îndulcitor(i)” însoŃeşte 
numele produsului alimentar. 

menŃiunea „conŃine îndulcitor(i)” însoŃeşte 
numele produsului alimentar în câmpul 
vizual principal. 

Or. en 

Justificare 

Este important ca îndulcitorii să fie menŃionaŃi pe partea frontală a ambalajului pentru a 
garanta că consumatorii nu sunt induşi în eroare, în special în cazul unui produs care indică 
explicit un conŃinut scăzut sau neglijabil de zahăr, în cazul în care s-au adăugat îndulcitori 
artificiali pentru a ajuta la reducerea conŃinutului de zahăr. 
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9.6.2010 A7-0109/318 

Amendamentul 318 

Glenis Willmott 

în numele Grupului S&D 
Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 
Kartika Tamara Liotard 

în numele Grupului GUE/NGL 
Antonyia Parvanova 

 
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 XI – partea B 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Energie sau nutrient Consumul de 
ReferinŃă 

Energie  8400 kJ (2000 kcal) 

Grăsime totală  70 g 

Acizi graşi saturaŃi  20 g 

Glucide  230 g 

Zaharuri   90 g 

Sare   6 g 

Nutrient  Consumul de 
ReferinŃă* 

Lipide 

Acizi graşi saturaŃi 

Zahăr 

Sare 

Proteine 

CarbohidraŃi 

Fibre 

Acizi graşi trans naturali 

Acizi graşi trans artificiali 

 * Valorile de referinŃă se adoptă prin 
intermediul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul 49a şi sub 
rezerva condiŃiilor prevăzute la articolele 
49b şi 49c, pe baza unui aviz al AutorităŃii 
Europene pentru SiguranŃa Alimentară. 

Or. en 
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Justificare 

The values currently foreseen are taken over from industry recommendations and should be 
revised. The UK Food Standards Agency and WHO have voiced reservations specifically with 
regard to the sugar value. Moreover, in summer 2009, EFSA has been asked to review the 
existing population reference intakes in the light of new scientific evidence and taking into 
account more recent national recommendations. In its 2010 opinion, EFSA comes to the 
conclusion that no recommendations for sugar can be given due to the insufficient data 
available. It is therefore reasonable to further weigh scientific findings before establishing 
reference values that are not generally accepted. 
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9.6.2010 A7-0109/319 

Amendamentul 319 

Glenis Willmott 

în numele Grupului S&D 
Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 
Kartika Tamara Liotard 

în numele Grupului GUE/NGL 
Antonyia Parvanova 

 
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 – partea C – tabel (nou) 

 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

valoare energetică kJ şi kcal valoare energetică kcal 

lipide g lipide g 

din care  

- acizi graşi saturaŃi g acizi graşi saturaŃi g 

- acizi graşi trans g zahăr g 

- acizi graşi 
mononesaturaŃi 

g sare g 

- acizi graşi 
polinesaturaŃi 

g proteine g 

glucide g glucide g 

din care  

- zaharuri g fibre g 

- polioli g acizi graşi trans 
naturali 

g 

- amidon g acizi graşi trans 
artificiali 

g 

fibre g acizi graşi 
mononesaturaŃi 

g 

proteine g acizi graşi g 
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polinesaturaŃi 

sare g polioli g 

  colesterol g 

  amidon g 

  vitamine şi minerale unităŃile menŃionate 
în anexa XI partea 
A punctul 1 

  alte substanŃe unităŃile potrivite 
pentru substanŃele 
individuale în cauză 

 

Or. en 

 
 


