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9.6.2010 A7-0109/329 

Amendamentul 329 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

Glenis Willmott 

în numele Grupului S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 
în numele Grupului ALDE 

Carl Schlyter 
în numele Grupului Verts/ALE 

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 

Considerentul 51 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(51) În scopul de a simplifica şi de a 
accelera procedura, trebuie să se 
încredinŃeze Comisiei adoptarea 
măsurilor de aplicare cu caracter tehnic. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul nu se mai justifică şi a fost înlocuit cu un text nou (a se vedea considerentul 

53a de mai jos). 
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9.6.2010 A7-0109/330 

Amendamentul 330 

Renate Sommer 
în numele Grupului PPE 

Glenis Willmott 
în numele Grupului S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

în numele Grupului ALDE 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 

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 

Considerentul 52 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(52) Este cazul să se stabilească măsurile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, în conformitate 
cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 
28 iunie 1999 de stabilire a normelor 
privind exercitarea competenŃelor de 
executare conferite Comisiei. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul nu se mai justifică şi a fost înlocuit cu un text nou (a se vedea considerentul 

53a de mai jos). 
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9.6.2010 A7-0109/331 

Amendamentul 331 

Renate Sommer 
în numele Grupului PPE 

Glenis Willmott 
în numele Grupului S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

în numele Grupului ALDE 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 

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 

Considerentul 53 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(53) Comisia ar trebui, în special, să fie 
abilitată să modifice şi să actualizeze 
anexele la prezentul regulament. 
Deoarece măsurile respective au un 
caracter general şi vizează modificarea 
unor elemente neesenŃiale din prezentul 
regulament şi completarea acestuia prin 
adăugarea unor noi elemente neesenŃiale, 
acestea ar trebui adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE. 

(53) Comisia ar trebui să fie abilitată să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcŃionarea Uniunii Europene. Este 
deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experŃi. 

Or. en 

Justificare 

Formulare standard a considerentului PE referitor la actele delegate introdusă odată cu 

adoptarea dosarului privind animalele de companie 
(http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/lang/fr/pid/2335) 
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9.6.2010 A7-0109/332 

Amendamentul 332 

Renate Sommer 
în numele Grupului PPE 

Glenis Willmott 
în numele Grupului S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

în numele Grupului ALDE 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 

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 

Considerentul 53a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (53a) În vederea asigurării unor condiŃii 
uniforme de punere în aplicare, ar trebui 
conferite Comisiei competenŃe de 
executare pentru a adopta orientări 
tehnice de interpretare a listei 
ingredientelor care provoacă alergii sau 
intoleranŃe, a determina modul în care 
trebuie indicat termenul de valabilitate şi 
a lua poziŃie cu privire la dispoziŃiile 
naŃionale adoptate de un stat membru. 

 În conformitate cu articolul 291 din 
Tratatul privind funcŃionarea Uniunii 
Europene, normele și principiile generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării de către 
Comisie a atribuțiilor de punere în 
aplicare se stabilesc în prealabil printr-un 
regulament adoptat în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară. În 
aşteptarea adoptării acestui nou 
regulament şi având în vedere necesitatea 
adoptării în cel mai scurt termen posibil a 
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prezentului regulament, statele membre ar 
trebui să îşi exercite controlul în 
conformitate cu dispoziŃiile Deciziei 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competenŃelor de executare 
conferite Comisiei1, cu excepŃia 
procedurii de reglementare cu control 
care nu este aplicabilă, în măsura în care 
dispoziŃiile respective sunt în continuare 
compatibile cu tratatele modificate. Cu 
toate acestea, trimiterile la dispoziŃiile 
respective ar trebui să fie înlocuite cu 
trimiteri la normele şi principiile stabilite 
în noul regulament odată cu intrarea în 
vigoare a noului regulament. 

 
1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. 

Or. en 

Justificare 

Se clarifică faptul că regulile de comitologie existente se aplică numai în cazul în care 

reglementarea nu este aliniată la noile dispoziŃii de punere în aplicare în conformitate cu 

articolul 291 din Tratatul privind funcŃionarea Uniunii Europene.   
 

Textul propus este, de asemenea, prevăzut în proiectul de raport privind propunerea de 

regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaŃă şi 

utilizarea produselor biocide. 
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9.6.2010 A7-0109/333 

Amendamentul 333 

Renate Sommer 
în numele Grupului PPE 

Glenis Willmott 
în numele Grupului S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

în numele Grupului ALDE 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 

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 10 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Comisia poate modifica anexa III. 
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 (4). 

(2) Comisia poate modifica anexa III prin 
intermediul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul 49a şi sub 
rezerva condiŃiilor prevăzute la articolele 
49b şi 49c. 

Or. en 

Justificare 

Procedura de reglementare cu control propusă (procedura de urgenŃă) a fost înlocuită de 

noua procedură a actelor delegate în temeiul articolului 290 din TFUE. 
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9.6.2010 A7-0109/334 

Amendamentul 334 

Renate Sommer 
în numele Grupului PPE 

Glenis Willmott 
în numele Grupului S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

în numele Grupului ALDE 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 

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 14 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Fără a aduce atingere legislaŃiei 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce priveşte 
cerinŃele menŃionate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 

ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, 
menŃiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 

pe etichetă cu caractere cu dimensiunea 
fixă de cel puŃin 3 mm şi sunt prezentate 
astfel încât să asigure un contrast 
considerabil între caracterele tipărite şi 
fond. 

(1) Fără a aduce atingere legislației 
specifice a Uniunii aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 

ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 

pe etichetă astfel încât să fie clar lizibile. 
Ar trebui avute în vedere criterii precum 
dimensiunea caracterelor, tipul acestora, 
contrastul dintre caractere şi font, distanŃa 
dintre rânduri şi dintre caractere. 

 În contextul unei proceduri de consultare, 
Comisia defineşte, prin intermediul 
actelor delegate, în conformitate cu 
articolul 49a şi sub rezerva condiŃiilor 
prevăzute la articolele 49b şi 49c, un 
concept obligatoriu, împreună cu părŃile 
interesate, inclusiv cu organizaŃiile de 
consumatori, care să specifice orientările 
privind lizibilitatea informaŃiilor destinate 
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consumatorilor, menŃionate pe produsele 
alimentare. 

Or. en 

(înlocuieşte amendamentul 110 din raportul ENVI) 

Justificare 

Amendamentul 110 al ENVI prevede o procedură de reglementare cu control la articolul 14 

alineatul (1). Procedura de reglementare cu control a fost înlocuită de noua procedură a 

actelor delegate în temeiul articolului 290 din TFUE. 
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9.6.2010 A7-0109/335 

Amendamentul 335 

Renate Sommer 
în numele Grupului PPE 

Glenis Willmott 
în numele Grupului S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

în numele Grupului ALDE 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 

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 20 – 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 

(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. Comisia poate 

însoŃi acest raport de norme specifice de 
etichetare a ingredientelor, adoptate prin 
intermediul actelor delegate, în 

conformitate cu articolul 49a şi sub 
rezerva condiŃiilor prevăzute la articolele 
49b şi 49c; 
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articolul 49 alineatul (3); 

Or. en 

Justificare 

Procedura de reglementare cu control a fost înlocuită de noua procedură a actelor delegate 

în temeiul articolului 290 din TFUE. 
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9.6.2010 A7-0109/336 

Amendamentul 336 

Renate Sommer 
în numele Grupului PPE 

Glenis Willmott 
în numele Grupului S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

în numele Grupului ALDE 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 

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 22 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Lista din anexa II este reexaminată 
sistematic şi actualizată, după caz, de către 
Comisie pe baza celor mai recente 
informaŃii ştiinŃifice şi tehnice. 

(2) Lista din anexa II este reexaminată 
sistematic şi actualizată, după caz, de către 
Comisie, prin intermediul actelor 
delegate, în conformitate cu articolul 49a 
şi sub rezerva condiŃiilor prevăzute la 
articolele 49b şi 49c, pe baza celor mai 
recente informaŃii ştiinŃifice şi tehnice. 

Respectivele măsuri, care au scopul de a 
modifica anumite elemente neesenŃiale 
din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 49 alineatul (4). 

 

Or. en 

Justificare 

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 A7-0109/337 

Amendamentul 337 

Renate Sommer 
în numele Grupului PPE 

Glenis Willmott 
în numele Grupului S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

în numele Grupului ALDE 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 

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 24 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Comisia poate stabili că exprimarea 
cantităŃii nete pentru anumite produse 
alimentare se face în alt mod decât cel 
descris la alineatul (1). 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). 

(2) Comisia poate stabili, prin intermediul 
actelor delegate, în conformitate cu 
articolul 49a şi sub rezerva condiŃiilor 
prevăzute la articolele 49b şi 49c, că 
exprimarea cantităŃii nete pentru anumite 

produse alimentare se face în alt mod decât 
cel descris la alineatul (1). 

Or. en 

Justificare 

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 A7-0109/338 

Amendamentul 338 

Renate Sommer 
în numele Grupului PPE 

Glenis Willmott 
în numele Grupului S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

în numele Grupului ALDE 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 

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 26 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Comisia poate să prevadă dispoziŃii 
privind modul în care sunt indicate 
respectivele instrucŃiuni în cazul anumitor 
produse alimentare. 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). 

(2) Comisia poate să prevadă, prin 
intermediul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul 49a şi sub 
rezerva condiŃiilor prevăzute la articolele 
49b şi 49c, dispoziŃii privind modul în care 

sunt indicate respectivele instrucŃiuni în 
cazul anumitor produse alimentare. 

Or. en 

Justificare 

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 A7-0109/339 

Amendamentul 339 

Renate Sommer 
în numele Grupului PPE 

Glenis Willmott 
în numele Grupului S&D 

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 29 – alineatul 1 – paragraful 2 – propoziŃiile a 2-a şi a 3-a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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). 

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 norme specifice, 
adoptate prin intermediul actelor delegate, 
în conformitate cu articolul 49a şi sub 
rezerva condiŃiilor prevăzute la articolele 
49b şi 49c, pentru a pune la dispoziŃia 
consumatorilor informaŃii nutriŃionale cu 
privire la aceste produse. 

Or. en 

(înlocuieşte amendamentul 145, partea a doua, teza 2 şi teza 3 din raportul ENVI)  

Justificare 

Amendamentul 145 al ENVI prevede o procedură de reglementare cu control la articolul 29 

alineatul (1) al doilea paragraf. Procedura de reglementare cu control a fost înlocuită de 

noua procedură a actelor delegate în temeiul articolului 290 din TFUE. 
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9.6.2010 A7-0109/340 

Amendamentul 340 

Renate Sommer 
în numele Grupului PPE 

Glenis Willmott 
în numele Grupului S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

în numele Grupului ALDE 

Carl Schlyter 

în numele Grupului Verts/ALE 

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 30 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Comisia poate stabili şi introduce în 
anexa XII coeficienŃii de conversie 
menŃionaŃi în partea A punctul 1 din anexa 
XI care să permită un calcul mai exact al 
conŃinutului de vitamine şi minerale în 

produsele alimentare. 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). 

(2) Comisia stabileşte şi introduce în anexa 
XII, prin intermediul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul 49a şi sub 
rezerva condiŃiilor prevăzute la articolele 
49b şi 49c, coeficienŃii de conversie pentru 

vitaminele şi mineralele menŃionate în 
partea A punctul 1 din anexa XI care să 
permită un calcul mai exact al conŃinutului 

de vitamine şi minerale în produsele 
alimentare. 

Or. en 

((înlocuieşte amendamentul 147 din raportul ENVI) 

Justificare 

Amendamentul 147 al ENVI prevede o procedură de reglementare cu control la articolul 30 

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

actelor delegate în temeiul articolului 290 din TFUE. 
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