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9.6.2010 A7-0109/320 

Amendamentul 320 

Corinne Lepage, Antonyia Parvanova 

în numele Grupului ALDE 
 
Raport A7-0109/2010 

Renate Sommer 
Informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare 
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafaŃă cea mai mare măsoară 
mai puŃin de 10 cm2, numai menŃiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele 
(a), (c), (e), (f) sunt obligatorii pe ambalaj 
sau pe etichetă. MenŃiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt 
furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la 
dispoziŃie la cererea consumatorului. 

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafaŃă cea mai mare măsoară 
mai puŃin de 50 cm2, numai menŃiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele 
(a), (c), (e), (f) şi la articolul 29 alineatul 
(1) litera (a) sunt obligatorii pe ambalaj 
sau pe etichetă. Introducerea de menŃiuni 
suplimentare pe ambalaj se poate realiza 
în mod opŃional. MenŃiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt 
furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la 
dispoziŃie la cererea consumatorului. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/321 

Amendamentul 321 

Corinne Lepage, Antonyia Parvanova 
în numele Grupului ALDE 
 
Raport A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare 
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Propunere de regulament 

Anexa IV – liniuŃa 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– produse alimentare ambalate sau în 
recipiente a căror suprafaŃă maximă este 
mai mică de 25 cm²; 

– produse alimentare ambalate sau în 
recipiente a căror suprafaŃă maximă este 
mai mică de 50 cm²; valoarea energetică, 
astfel cum este menționată la articolul 29 
alineatul (1) litera (a), este indicată în 
câmpul vizual principal; 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/322 

Amendamentul 322 

Chris Davies 
în numele Grupului ALDE 
 
Raport A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare 
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Propunere de regulament 

Anexa I – punctul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. „declaraŃia nutriŃională” sau ”etichetarea 
nutriŃională” se referă la informaŃiile ce 
consistă din: 

1. „declaraŃia nutriŃională” sau „etichetarea 
nutriŃională” se referă la informaŃiile care 
menŃionează: 

(a) valoarea energetică; sau (a) valoarea energetică; sau 

(b) valoarea energetică şi unul sau mai 
multe din următoarele elemente nutritive: 

(b) valoarea energetică şi unul sau mai 
multe din următoarele elemente nutritive şi 
elementele componente ale acestora: 

- grăsimi, - grăsimi, 

- carbohidraŃi, - carbohidraŃi, 

- fibre, - fibre, 

- proteine, - proteine, 

- sare, - sare, 

- vitaminele şi mineralele menŃionate în 
anexa XI, Partea A; punctul (1) şi prezente 
în cantităŃi semnificative după cum se 
prevede în anexa XI, Partea A; punctul (2). 

- vitaminele şi mineralele menŃionate în 
anexa XI, Partea A; punctul (1) şi prezente 
în cantităŃi semnificative, după cum se 
prevede în anexa XI, Partea A; punctul (2). 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/323 

Amendamentul 323 

Chris Davies 
în numele Grupului ALDE 
 
Raport A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare 
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Propunere de regulament 

Anexa VIII – punctul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Nu este obligatorie indicarea cantităŃii 
nete în cazul alimentelor: 

1. Nu este obligatorie indicarea cantităŃii 
nete în cazul alimentelor: 

(a) care sunt supuse unor pierderi 
considerabile din volumul sau din masa lor 
şi care sunt vândute la bucată sau cântărite 
în faŃa cumpărătorului; sau 

(a) care sunt supuse unor pierderi 
considerabile din volumul sau din masa lor 
şi care sunt vândute la bucată sau cântărite 
în faŃa cumpărătorului;  

(b) a căror cantitate netă este mai mică de 5 
grame sau de 5 mililitri; această dispoziŃie 
nu se aplică, cu toate acestea, în cazul 
ingredientelor şi plantelor aromatice. 

(b) a căror cantitate netă este mai mică de 5 
grame sau de 5 mililitri; această dispoziŃie 
nu se aplică, cu toate acestea, în cazul 
condimentelor şi plantelor aromatice; sau 

 (ba) care sunt vândute în mod normal la 
bucată şi când numărul de bucăŃi din 
interior poate fi văzut clar şi uşor şi poate 
fi calculat prin ambalaj sau când 
numărul de bucăŃi este precizat pe 
etichetă.  

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/324 

Amendamentul 324 

Carl Haglund 
în numele Grupului ALDE 
 
Raport A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informarea consumatorilor referitoare 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 poate să 
prevadă, pe teritoriul său, ca aceste 
menŃiuni să figureze în limbile oficiale şi 
regionale ale statului membru respectiv. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/325 

Amendamentul 325 

Gerben-Jan Gerbrandy 
în numele Grupului ALDE 
 
Raport A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare 
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 35a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 „Articolul 35a 

  (1) Până la data de ...*, Comisia 
stabileşte, prin intermediul actelor 
delegate, în conformitate cu articolul 49a 
şi sub rezerva condiŃiilor menŃionate la 
articolul 49b şi la articolul 49c, un simbol 
nutriŃional pozitiv comun pentru a ajuta 
consumatorii să facă cea mai sănătoasă 
alegere printre diversele categorii de 
produse alimentare.   

 (2) Produsele alimentare pe care poate 
apărea simbolul nutriŃional pozitiv comun 
îndeplinesc criteriile menŃionate de 
Comisie prin intermediul actelor delegate, 
în conformitate cu articolul 49a şi sub 
rezerva condiŃiilor menŃionate la articolul 
49b şi la articolul 49c.   

 (3) Criteriile menŃionate la alineatul (2) se 
stabilesc Ńinându-se seama în special de 
următoarele: 

 (a) compoziŃia nutriŃională generală a 
produsului alimentar şi prezenŃa 
elementelor nutritive ale căror efecte 
asupra sănătăŃii au fost recunoscute din 
punct de vedere ştiinŃific; 

 (b) rolul şi importanŃa produsului 
alimentar (sau ale categoriilor de produse 
alimentare) şi aportul său la alimentaŃia 
populaŃiei. 
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 Criteriile se bazează pe cunoştinŃe 
ştiinŃifice privind alimentaŃia şi nutriŃia şi 
relaŃia acestora cu sănătatea. 

 Atunci când se stabilesc criteriile, 
Comisia solicită AutorităŃii să asigure, în 
termen de 12 luni, consultanŃă ştiinŃifică 
relevantă. 

 ____________________ 

* JO a se introduce data: 1 ianuarie, la 
trei ani de la data adoptării prezentului 
regulament. 

Or. en 

Justificare 

A common positive nutrition symbol is there to help consumers identifying the healthier 

options within food categories. It indicates that the products meets criteria for, for example, 

lower levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. By choosing foods 

with the positive symbol, it is easy for consumers to improve their diet, which can lead to 

better health. The criteria, if set through a thorough scientific process, also offer guidance to 

industry to reformulate and innovate its products. A positive symbol enables to make the 

healthy choice by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a positive 

symbol are suitable for all healthy individuals. Foods carrying the positive symbol are not 

'diet foods' but are intended for everyone who wants a healthy diet. 

 
 


