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10.6.2010 A7-0109/341 

Amendamentul 341 

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 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Valorile declarate sunt valori medii, care 

se bazează, după caz, pe următorii factori: 

4. Valorile declarate sunt valori medii la 
sfârşitul termenului minim de valabilitate 
cu luarea în considerare a unor toleranŃe 
adecvate, care se bazează, după caz, pe 
următorii factori: 

(a) analiza produsului alimentar efectuată 

de producător; sau 

(a) analiza produsului alimentar efectuată 

de producător; sau 

(b) un calcul făcut cu ajutorul valorilor 

medii cunoscute sau reale ale 
ingredientelor utilizate; sau 

(b) un calcul făcut cu ajutorul valorilor 

medii cunoscute sau reale ale 
ingredientelor utilizate; sau 

(c) un calcul obŃinut pe baza unor date 
general stabilite şi acceptate. 

(c) un calcul obŃinut pe baza unor date 
general stabilite şi acceptate. 

Normele de aplicare pentru indicarea 

valorii energetice şi a nutrienŃilor în ceea 
ce priveşte precizia valorilor declarate, în 

special diferenŃele dintre valorile declarate 
şi cele stabilite în decursul controalelor 
oficiale, se stabilesc în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 49 
alineatul (2). 

Normele de aplicare pentru indicarea 

valorii energetice şi a nutrienŃilor în ceea 
ce priveşte precizia valorilor declarate, în 

special diferenŃele dintre valorile declarate 
şi cele stabilite în decursul controalelor 
oficiale, se stabilesc prin intermediul 
actelor delegate, în conformitate articolul 
49a şi sub rezerva condiŃiilor prevăzute la 
articolele 49b şi 49c, după avizul 
AutorităŃii Europene pentru SiguranŃa 
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Alimentară. 

Or. en 

(înlocuieşte amendamentul 148 din raportul ENVI) 

Justificare 

Amendamentul 148 al ENVI prevede o procedură de reglementare cu control la articolul 30 

alineatul (4). Procedura de reglementare cu control a fost înlocuită de noua procedură a 

actelor delegate în temeiul articolului 290 din TFUE. 
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10.6.2010 A7-0109/342 

Amendamentul 342 

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 34 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Comisia poate stabili norme referitoare 
la alte aspecte ale prezentării declaraŃiei 
nutriŃionale decât cele menŃionate la 
alineatul (5). 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). 

6. Comisia, în urma consultării AESA şi a 
reprezentanŃilor părŃilor interesate 
relevante, asigură respectarea condiŃiilor 
enunŃate la alineatul (5) literele (a) şi (b) 
prin intermediul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul 49a şi sub 
rezerva condiŃiilor prevăzute la articolele 
49b şi 49c. 

Or. en 

(înlocuieşte amendamentul 164 din raportul ENVI) 

Justificare 

Amendamentul 164 al ENVI prevede o procedură de reglementare cu control la articolul 34 

alineatul (6). Procedura de reglementare cu control a fost înlocuită de noua procedură a 

actelor delegate în temeiul articolului 290 din TFUE. 
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10.6.2010 A7-0109/343 

Amendamentul 343 

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 44 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Prin intermediul sistemelor naŃionale, 
Comisia poate stabili punerea în aplicare a 
altor dispoziŃii prevăzute de legislaŃia 
privind informaŃiile referitoare la produsele 
alimentare, pe lângă cele menŃionate la 

alineatul (1), şi a cerinŃelor esenŃiale 
aferente. 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 (3). 

2. Prin intermediul sistemelor naŃionale, 
Comisia poate stabili punerea în aplicare a 
altor dispoziŃii prevăzute de legislaŃia 
privind informaŃiile referitoare la produsele 
alimentare, pe lângă cele menŃionate la 

alineatul (1), şi a cerinŃelor esenŃiale 
aferente 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 a fost înlocuită de noua procedură a actelor 

delegate în temeiul articolului 290 din TFUE. 
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10.6.2010 A7-0109/344 

Amendamentul 344 

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 46 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Comisia poate adopta măsuri de punere 
în aplicare referitoare la dispoziŃiile 
prevăzute la articolul 44 alineatele (1) şi 
(2). 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 (3). 

2. Comisia poate adopta norme detaliate 
referitoare la aplicarea dispoziŃiilor 
prevăzute la articolul 44 alineatele (1) şi 
(2) 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 a fost înlocuită de noua procedură a actelor 

delegate în temeiul articolului 290 din TFUE. 
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10.6.2010 A7-0109/345 

Amendamentul 345 

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 47 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia poate adopta norme detaliate de 
aplicare a prezentului capitol. Respectivele 
măsuri de modificare a elementelor 
neesenŃiale din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura menŃionată la 
articolul 49 alineatul (2). 

Comisia poate adopta norme detaliate de 
aplicare a prezentului capitol 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 propusă este PRC. Ea ar trebui înlocuită de noua procedură a 

actelor delegate în temeiul articolului 290 din TFUE. 
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10.6.2010 A7-0109/346 

Amendamentul 346 

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 49 – alineatele 3 şi 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 
1999/468/CE, având în vedere dispoziŃiile 
articolului 8 din decizia menŃionată 
anterior. 

eliminat 

4. În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1), (2), (4) şi (6) şi articolul 7 
din Decizia 1999/468/CE, având în vedere 
dispoziŃiile articolului 8 din decizia 
menŃionată anterior. 

 

  

  

Or. en 

Justificare 

Cum amendamentele propuse nu se referă la PRC şi la PRC în regim de urgenŃă, alineatul 

(3) şi alineatul (4) de la articolul 49 ar trebui eliminate. 
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10.6.2010 A7-0109/347 

Amendamentul 347 

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 49 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 49a 

 Exercitarea competenŃelor delegate 

 1. CompetenŃa de adoptare a actelor 
delegate menŃionată la articolul 10 
alineatul (2), articolul 14 alineatul (1), 
articolul 20 litera (e), articolul 22 
alineatul (2), articolul 24 alineatul (2), 
articolul 26 alineatul (2), articolul 29 
alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 
30 alineatul (2) şi alineatul (4), articolul 
31 alineatul (2), articolul 34 alineatul (6), 
articolul 46 alineatul (2) şi articolul 47 
este conferită Comisiei pentru o perioadă 
de cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. Comisia prezintă 
un raport privind competenŃele delegate 
cel târziu cu şase luni înainte de 
încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competenŃe se reînnoieşte 
automat pentru perioade de timp identice, 
cu excepŃia cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul o revocă, în 
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conformitate cu articolul 49b. 

 2. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European şi Consiliului. 

 3. CompetenŃa de a adopta acte delegate 
conferită Comisiei este supusă condiŃiilor 
prevăzute la articolele în condiŃiile 
stabilite la articolele 49b şi 49c. 

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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10.6.2010 A7-0109/348 

Amendamentul 348 

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 49b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 49b 

 Revocarea competenŃelor delegate 

 1. Delegarea de competenŃe menŃionată la  
articolul 10 alineatul (2), articolul 14 
alineatul (1), articolul 20 litera (e), 
articolul 22 alineatul (2), articolul 24 
alineatul (2), articolul 26 alineatul (2), 
articolul 29 alineatul (1) al doilea 
paragraf, articolul 30 alineatul (2) şi 
alineatul (4), articolul 31 alineatul (2), 
articolul 34 alineatul (6), articolul 46 
alineatul (2) şi articolul 47 poate fi 
revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. 

 2. InstituŃia care a iniŃiat o procedură 
internă pentru a decide dacă 
intenŃionează să revoce delegarea de 
competenŃe informează celălalt legislator 
şi Comisia cel târziu cu o lună înaintea 
adoptării unei decizii finale, indicând 
competenŃele delegate care ar putea face 
obiectul unei revocări, precum şi motivele 
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acesteia. 

 3. Decizia de revocare pune capăt 
delegării competenŃelor specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
imediat sau de la o dată ulterioară, 
menŃionată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate deja în vigoare. 
Decizia se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. 

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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10.6.2010 A7-0109/349 

Amendamentul 349 

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 49c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 49c 

 ObiecŃiuni la actele delegate 

 1. Parlamentul European şi Consiliul se 
pot opune actului delegat în termen de 
două luni de la data notificării. 

 La iniŃiativa Parlamentului European sau 
a Consiliului, acest termen se prelungeşte 
cu o lună. 

 2. În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu s-au opus actului delegat sau 
dacă, înaintea acestei date, Parlamentul 
European şi Consiliul au informat 
Comisia că au decis să nu formuleze 
obiecŃiuni, actul delegat intră în vigoare 
la data prevăzută în dispoziŃiile acestuia. 

 Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene şi poate intra 
în vigoare înainte de expirarea perioadei 
respective în cazul în care atât 
Parlamentul European, cât şi Consiliul 
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au informat Comisia cu privire la intenŃia 
lor de a nu ridica obiecŃiuni. 

 3. În cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opun actului delegat, 
acesta nu intră în vigoare. InstituŃia care 
formulează obiecŃiuni îşi expune motivele 
care au stat la baza acestora. 

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) 

 
 


