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9.6.2010 A7-0109/327 

Amendamentul 327 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy 

în numele Grupului ALDE 
 

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 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(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) Valoarea energetică şi cantitatea de 
nutrienŃi menŃionate la alineatul (1) sunt 

exprimate pentru 100 g sau 100 ml. 

 În plus, valoarea energetică şi cantitatea 
de nutrienŃi pot fi exprimate pe porŃie.  

 Valoarea energetică şi cantitatea de 
nutrienŃi menŃionate la alineatul (1) 
trebuie exprimate şi pe porŃie, în cazul în 
care produsul alimentar este preambalat 
ca porŃie individuală. 

 În cazul în care se oferă informaŃii pe 
porŃie, trebuie indicat numărul porŃiilor 
din ambalaj, iar mărimea porŃiei trebuie 
să fie realistă şi să fie prezentată, 
respectiv explicată, pe înŃelesul 
consumatorului de rând.  

 Împreună cu toate părŃile interesate şi cu 
autorităŃile competente ale statelor 
membre, Comisia elaborează, prin 
intermediul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul 49a şi sub 
rezerva condiŃiilor prevăzute la articolele 
49b şi 49c, orientări pentru specificarea 
unor mărimi realiste ale porŃiilor.  

Or. en 
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Justificare 

Amendamentul 150 al ENVI prevede o procedură de reglementare cu control la articolul 31 

alineatul (2). Procedura de reglementare cu control propusă a fost înlocuită de noua 

procedură a actelor delegate în temeiul articolului 290 din TFUE. 
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9.6.2010 A7-0109/328 

Amendamentul 328 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy 

în numele Grupului ALDE 

Struan Stevenson 

în numele Grupului ECR 
 

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 9 – alineatul 1 – litera i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) menŃiuni privind Ńara de origine sau 

locul de provenienŃă, în cazul în care lipsa 
acestor informaŃii ar putea induce 
consumatorul în eroare în ceea ce priveşte 

adevărata Ńară de origine sau loc de 
provenienŃă a produsului alimentar, în 
special dacă informaŃiile care însoŃesc 
produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 

altă Ńară de origine sau loc de provenienŃă; 
în astfel de cazuri menŃiunea se face în 
conformitate cu normele prevăzute la 

articolul 35 alineatele (3), (4) şi (5); 

(i) menŃiuni privind Ńara de origine sau 

locul de provenienŃă, în cazul în care lipsa 
acestor informaŃii ar putea induce 
consumatorul în eroare în ceea ce priveşte 

adevărata Ńară de origine sau loc de 
provenienŃă a produsului alimentar, în 
special dacă informaŃiile care însoŃesc 
produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 

altă Ńară de origine sau loc de provenienŃă; 
în astfel de cazuri menŃiunea se face în 
conformitate cu normele prevăzute la 

articolul 49a şi sub rezerva condiŃiilor 
prevăzute la articolele 49b şi 49c; 

 Pentru a evalua gradul de aplicabilitate a 
normelor cu caracter obligatoriu privind 
etichetarea, Comisia, în colaborare cu 
toate părŃile interesate relevante, va 
realiza o evaluare completă a impactului 
cu privire la indicarea obligatorie a 
originii în etichetarea următoarelor 
produse: 

 - carne; 

 - carne de pasăre; 

 - produse lactate; 
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 - fructe şi legume proaspete; 

 - alte produse care conŃin un singur 
ingredient; 

 - carne, carne de pasăre şi peşte, atunci 
când se utilizează ca ingrediente în 
produsele prelucrate. 

  

 Pentru produsele în cazul cărora normele 
obligatorii privind indicarea prin 
etichetare a originii sunt considerate 
fezabile, Comisia elaborează reguli de 
punere în aplicare a acestor norme. 
Aceste măsuri se stabilesc prin 
intermediul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul 49a şi sub 
rezerva condiŃiilor prevăzute la articolele 
49b şi 49c. 

 În cazul cărnii şi al cărnii de pasăre, 
indicarea Ńării de origine sau a locului de 
provenienŃă poate apărea ca un singur loc 
numai atunci când animalele s-au născut, 
au fost crescute şi sacrificate în aceeaşi 
Ńară sau în acelaşi loc. În alte cazuri, se 
furnizează informaŃii privind fiecare din 
locurile diferite de naştere, de creştere sau 
de sacrificare. 

Or. en 

 
 


