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Amendamentul 541
Kathy Sinnott

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatele 1–3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar și în 
următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de lipide, acizi grași saturați,
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 29 
alineatul (1) litera (a) figurează în câmpul 
vizual principal. Acestea sunt prezentate 
împreună, în mod clar și în următoarea 
ordine: valoarea energetică, cantitatea de 
zaharuri, de lipide, acizi grași saturați și 
sare.

(2) Declarația nutrițională referitoare la 
nutrienții menționați la articolul 29 
alineatul (2) figurează în același loc și, 
după caz, în ordinea de prezentare 
prevăzută în partea C din anexa XIII.

(2) Declarația nutrițională referitoare la 
nutrienții menționați la articolul 29 
alineatul (1) litera (b) și la articolul 29 
alineatul (2) figurează integral, pe partea 
din spate a ambalajului, în ordinea de 
prezentare prevăzută în partea C din anexa 
XIII. 

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

Declarația nutrițională se prezintă sub 
formă de tabel, cu numerele aliniate, dacă 
spațiul o permite. În cazul în care spațiul 
nu permite, declarația se prezintă în formă 
liniară.

(3) În cazul în care declarația nutrițională 
obligatorie figurează împreună cu 
declarația referitoare la nutrienții 
menționați la articolul 29 alineatul (2), 
ordinea de prezentare a valorii energetice 
și a nutrienților este, după caz, cea 
prevăzută în partea C din anexa XIII.

Or. en

Justificare

Pentru a conferi claritate și concizie informațiilor, declarația nutrițională ar trebui să 
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conțină, în câmpul vizual, un număr limitat de nutrienți cât mai importanți pentru public, 
care să includă lipidele, acizii grași saturați, zaharurile și sarea. Aceste informații ar trebui 
să fie însoțite de o etichetare nutrițională obligatorie localizată pe partea din spate a 
ambalajului.

Amendamentul 542
Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatele 1–3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar și în 
următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 29 
alineatul (1) litera (a) figurează în câmpul 
vizual principal. Acestea sunt prezentate 
împreună, în mod clar și în următoarea 
ordine: valoarea energetică, cantitatea de 
acizi grași saturați, zaharuri și sare, 
respectând codul de culori, în 
conformitate cu articolul 31 alineatul (3).

(2) Declarația nutrițională referitoare la 
nutrienții menționați la articolul 29 
alineatul (2) figurează în același loc și,
după caz, în ordinea de prezentare 
prevăzută în partea C din anexa XIII.

(2) Declarația nutrițională referitoare la 
nutrienții menționați la articolul 29 
alineatul (1) litera (b) figurează integral, 
pe partea din spate a ambalajului, în 
ordinea de prezentare prevăzută în partea C 
din anexa XIII. 

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

Aceasta se prezintă sub formă de tabel, cu 
numerele aliniate, dacă spațiul o permite. 
În cazul în care spațiul nu permite, 
declarația se prezintă în formă liniară.

(3) În cazul în care declarația nutrițională 
obligatorie figurează împreună cu 
declarația referitoare la nutrienții 
menționați la articolul 29 alineatul (2), 
ordinea de prezentare a valorii energetice 
și a nutrienților este, după caz, cea 
prevăzută în partea C din anexa XIII.

Or. en
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Justificare

Etichetarea ar trebui să fie obligatorie pe fața și pe spatele ambalajului, pe față fiind indicate 
patru elemente: valoarea energetică, acizi grași saturați, zaharuri și sare, iar pe spate -- cele 
opt elemente importante plus acizi grași trans.

Deoarece indicarea conținutului de acizi grași trans, fibre și proteine este obligatorie pe 
spatele ambalajului, acestea nu ar trebui incluse în lista de la alineatul (2). 

Amendamentul 543
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar și în
următoarea ordine: cantitatea de lipide, 
acizi grași saturați, glucide, cu referire în 
mod special la zaharuri și sare.

(1) Următoarele mențiuni prevăzute la 
articolul 31 alineatul (2), referitoare la 
declarația nutrițională obligatorie, 
figurează în câmpul vizual principal:
valoarea energetică, cantitatea de lipide, 
acizi grași saturați, zaharuri și sare.
Acestea sunt prezentate împreună, în mod 
clar și în ordinea menționată mai sus.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește glucidele, este suficient dacă acestea sunt menționate în declarația de pe 
partea din spate a ambalajului, pentru a nu oferi consumatorilor un exces de informații pe 
partea din față a ambalajului.

Amendamentul 544
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
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nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar și în 
următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

nutrițională obligatorie, figurează în 
același câmp vizual ca și mențiunile 
prevăzute la articolul 29 alineatele (1) și 
(2) și sunt prezentate unitar sub formă de 
tabel. Acestea sunt prezentate în 
următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de proteine, de lipide, cu 
referire în mod special la acizi grași 
saturați, glucide, cu referire în mod special 
la zaharuri și sare.

Or. de

Justificare

Scopul este de a asigura coerența cu alte amendamente [a se vedea articolul 29 primul 
paragraf litera (b)]; forma tabelară facilitează o privire de ansamblu asupra datelor.

Amendamentul 545
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar și în 
următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar și în 
următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare. Mențiunile care trebuie 
prezentate în conformitate cu articolul 31 
alineatul (3) se reprezintă și sub formă 
grafică.

Or. de

Justificare

A treia teză nou-introdusă face referire la o reprezentare suplimentară, sub formă grafică, a 
procentelor incluse în declarația nutrițională, care prezintă un avantaj asupra formei textuale 
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în sine, putând fi înțeleasă dintr-o privire. Reprezentările grafice au un avantaj în comparație 
cu prezentările textuale, întrucât permit o înțelegere imediată. Graficele cu bare sau 
diagramele radiale, spre exemplu, pot fi folosite în acest scop.

Amendamentul 546
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, 
acestea sunt prezentate împreună, în mod 
clar și în următoarea ordine: valoarea 
energetică, cantitatea de lipide, acizi grași 
saturați, glucide, cu referire în mod 
special la zaharuri și sare.

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 29 
alineatul (1) sunt prezentate în mod clar și 
în următoarea ordine: valoare energetică,
cantitatea de proteine, glucide și lipide. 

Or. de

Justificare

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich:
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.
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Amendamentul 547
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar și în 
următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează într-un 
tabel în același câmp vizual. Acestea sunt 
prezentate în următoarea ordine: valoarea 
energetică,  cantitatea de zaharuri, de 
lipide, acizi grași saturați, precum și de 
sodiu sau sare.

Or. de

Justificare

Menționarea elementelor în formă tabelară facilitează o privire de ansamblu asupra datelor. 

Această ordine corespunde celei prevăzute în Directiva 90/496/CEE (Directiva privind 
etichetarea nutrițională). 

Amendamentul 548
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar și în 
următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar și în 
următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare. În ceea ce privește 
ambalajul cadourilor, informațiile 
obligatorii ar trebui comunicate numai pe 
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partea din spate a ambalajului.

Or. en

Justificare

Aspectul vizual și estetic al ambalajelor de cadouri care conțin produse de tipul bomboanelor 
de ciocolată sau pralinelor destinate unor ocazii festive precum Ziua Mamei ar fi distrus dacă 
informațiile nutriționale obligatorii ar trebui să fie prezentate pe partea din față a 
ambalajului.

Amendamentul 549
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar și în 
următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar și în 
următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la
zaharuri și sodiu.

Or. en

Justificare

Sarea (clorură de sodiu) nu reprezintă singura sursă de sodiu din ansamblul alimentației. 
Există multe alte săruri de sodiu în afara clorurii de sodiu (de exemplu: monosodiu glutamat, 
carbonat de sodiu...). Mențiunea „sodiu din sare” ar reprezenta numai o parte minimă din 
conținutul real și nu ar fi o informare corectă.
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Amendamentul 550
Péter Olajos

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar și în 
următoarea ordine: valoarea energetică, 
cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează într-un 
tabel unitar în același câmp vizual. 
Acestea sunt prezentate în următoarea 
ordine: valoarea energetică, cantitatea de 
zaharuri, de lipide, acizi grași saturați, 
precum și de sodiu sau sare.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul de mai sus la articolul 29 alineatul (1) primul paragraf 
litera (b).

Amendamentul 551
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar și în 
următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de lipide, acizi grași saturați,
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează într-un 
tabel unitar în același câmp vizual. 
Acestea sunt prezentate în următoarea 
ordine: valoarea energetică, zaharurile,
cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
precum și de sodiu sau sare.

Or. en
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Justificare

În conformitate cu amendamentul de mai sus la articolul 29 alineatul (1) primul paragraf
litera (b).

Amendamentul 552
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, 
acestea sunt prezentate împreună, în mod 
clar și în următoarea ordine: valoarea 
energetică, cantitatea de lipide, acizi grași 
saturați, glucide, cu referire în mod 
special la zaharuri și sare.

(1) Mențiunile privind valoarea 
energetică, cantitatea de proteine, glucide 
și lipide prevăzute la articolul 29 alineatul 
(1), referitoare la declarația nutrițională 
sunt prezentate împreună, în mod clar și în 
următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de proteine, glucide și lipide. 
Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (3) prima teză sunt prezentate în 
câmpul vizual principal.

Or. de

Justificare

Prezentul amendament înglobează amendamentele propuse la articolul 29 și următoarele și 
va garanta faptul că declarația nutrițională este întotdeauna prezentată în aceeași ordine și 
în același format. 

Amendamentul 553
Riitta Myller

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 
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sunt prezentate împreună, în mod clar și în 
următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

sunt prezentate împreună, în mod clar și în 
următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de proteine, de lipide, cu 
referire în mod special la acizi grași 
saturați, glucide, cu referire în mod special 
la zaharuri, precum și cantitatea de sodiu 
conținută în sare și aditivi.

Or. fi

Justificare

În anumite categorii de produse, aditivii pot conține o cantitate semnificativă de sodiu. De 
exemplu, criteriile de utilizare a simbolului finlandez al inimii, care indică ce produse 
alimentare ajută la menținerea sănătății inimii, țin cont și de sodiul din aditivi.

Amendamentul 554
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar și în 
următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de lipide, acizi grași saturați,
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează într-un 
tabel unitar în același câmp vizual. 
Acestea sunt prezentate în următoarea 
ordine: valoarea energetică, cantitatea de 
zaharuri, de lipide, acizi grași saturați, 
precum și de sodiu sau sare.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul de mai sus la articolul 29 alineatul (1) primul paragraf 
litera (b).
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Amendamentul 555
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar și în 
următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, apar în același 
câmp vizual. După caz, acestea sunt 
prezentate împreună, în mod clar și în 
următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

Or. en

Justificare

Nu există nicio dovadă clară care să arate că consumatorii au nevoie de informații pe partea 
din față a ambalajului.  Este mult mai util pentru consumatori să primească toate informațiile 
de care au nevoie pentru a face o alegere informată în același câmp vizual, adică fără a fi 
nevoie să întoarcă ambalajul de mai multe ori.  Prin urmare, informațiile utile trebuie să 
apară împreună în același câmp vizual, care, de obicei, va fi partea din spate a ambalajului, 
oferind astfel consumatorilor informații complete dintr-o singură privire.

Amendamentul 556
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar și în 
următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de lipide, acizi grași saturați,
glucide, cu referire în mod special la 

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 29 
alineatul (1) litera (a) figurează în câmpul 
vizual principal. Acestea sunt prezentate 
împreună, în mod clar și în următoarea 
ordine: valoarea energetică, cantitatea de 
lipide, acizi grași saturați, zaharuri și sare.
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zaharuri și sare.

Or. en

Justificare

Scopul este de a clarifica și a simplifica dispozițiile.

Amendamentul 557
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar și în 
următoarea ordine: valoarea energetică,
cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri și sare.

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 
nutrițională obligatorie, figurează într-un 
tabel unitar în același câmp vizual. 
Acestea sunt prezentate în următoarea 
ordine: valoarea energetică, cantitatea de 
zaharuri, de lipide, acizi grași saturați, 
precum și de sodiu sau sare.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul propus la articolul 29 alineatul (1) primul paragraf litera 
(b).

Amendamentul 558
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatele 1 și 1a (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mențiunile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2), referitoare la declarația 

(1) Mențiunile referitoare la valoarea 
energetică în conformitate cu articolul 19 
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nutrițională obligatorie, figurează în 
câmpul vizual principal. După caz, acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar și 
în următoarea ordine: cantitatea de lipide, 
acizi grași saturați, glucide, cu referire în 
mod special la zaharuri și sare.

alineatul (1) litera (a) figurează, astfel 
cum este prevăzut la articolul 31 alineatul 
(2), în câmpul vizual principal. 

(1a) Mențiunile referitoare la nutrienți, în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (1) 
litera (b), care includ proteinele, 
glucidele, zaharurile, lipidele, acizii grași 
saturați, fibrele și sodiul sunt prezentate 
împreună, în mod clar și în următoarea 
ordine: proteine, glucide, zaharuri, lipide, 
acizi grași saturați, fibre și sodiu. Aceste 
mențiuni sunt prezentate astfel cum este 
prevăzut la articolul 31 alineatul (3) 
prima teză. 

Or. de

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că mențiunile referitoare la valoarea energetică trebuie 
prezentate în câmpul vizual principal. Mențiunile referitoare la nutrienți, pe de altă parte, nu 
trebuie să fie prezentate în câmpul vizual principal, dar trebuie prezentate împreună și în 
mod clar. 

Amendamentul 559
Jules Maaten

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Mențiunile prevăzute la articolul 29 
alineatul (1) litera (a), care alcătuiesc 
declarația nutrițională obligatorie, 
figurează împreună cu mențiunile 
prevăzute la alineatul (1) în dreapta jos pe 
partea din față a ambalajului, cu 
caractere grafice de 3 mm și încadrate de 
un chenar oval.

Or. en
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Justificare

Una dintre cele mai importante informații despre alimente este valoarea energetică. În 
consecință, pentru toate produsele, mențiunile relevante ar trebui să fie reproduse și pe 
partea din față a ambalajului, în același loc și într-un format vizibil, pentru a putea fi 
remarcate imediat de către consumatori, fără a relua forma rectangulară a mesajelor de 
avertisment de pe pachetele de țigări. 

Amendamentul 560
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În plus, valoarea energetică 
menționată la articolul 29 alineatul (1) 
litera (a) figurează în câmpul vizual 
principal, într-un format vizibil și 
încadrată de un chenar rectangular. 
Aceasta este exprimată pe porție, sub 
rezerva dispozițiilor articolului 32 
alineatele (2) și (3).

Or. en

Justificare

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category.

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213:
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144
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Amendamentul 561
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Mențiunile prevăzute la articolul 29 
alineatul (1) litera (a), referitoare la 
declarația nutrițională, apar pe partea din 
față a ambalajului într-un format vizibil.

Or. de

Justificare

Pentru consumatori, valoarea energetică reprezintă cel mai important element din declarația 
nutrițională. Din acest motiv, valoarea energetică și/sau aportul energetic zilnic de referință 
ar trebui să apară pe partea din față a ambalajului într-un format vizibil, pentru fiecare 
produs, pentru a putea fi remarcate imediat de către consumatori. Operatorii din domeniul 
industriei alimentare ar trebui să aibă posibilitatea de a decide dacă cel mai important 
element al declarației nutriționale va apărea, de asemenea, pe partea din față a ambalajului.

Amendamentul 562
Frieda Brepoels

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Valoarea energetică prevăzută la 
articolul 29 alineatul (1) litera (a) trebuie 
să fie prezentată, împreună cu mențiunile 
prevăzute la alineatul (1), în dreapta jos 
pe partea cea mai ușor observabilă a 
ambalajului și încadrată de un chenar 
rectangular. Valoarea energetică este 
exprimată pe 100 g/ml sau, sub rezerva 
dispozițiilor articolului 32 alineatele (2) și 
(3), pe porție. 

Or. nl
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Justificare

Indicațiile privind valoarea energetică sunt cruciale. Valoarea energetică trebuie, prin 
urmare, să figureze într-o zonă ușor observabilă de pe ambalaj și să poată fi identificată în 
mod clar de către consumator. Valoarea energetică poate fi declarată pe 100 g/ml sau pe 
porție. 

Amendamentul 563
Péter Olajos

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În plus, valoarea energetică 
menționată la articolul 29 alineatul (1) 
litera (a) figurează în câmpul vizual 
principal, într-un format vizibil și 
încadrată de un chenar rectangular. 
Aceasta este exprimată pe porție, sub 
rezerva dispozițiilor articolului 32 
alineatele (2) și (3).

Or. en

Justificare

Cea mai importantă informație despre alimente este valoarea energetică. După cum au arătat 
cercetările referitoare la protecția consumatorilor (*), introducerea unei prezentări specifice 
a valorii energetice numai pe partea din față a ambalajului facilitează cel mai mult citirea 
informațiilor de către consumatori, iar exprimarea valorii energetice pe porție este modul de 
informare preferat de către consumatori, care le permite să evalueze conținutul nutrițional 
efectiv al unui produs (relevant pentru consumul de calorii) și să compare produsele din 
cadrul aceleiași categorii de alimente sau băuturi.
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Amendamentul 564
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În plus, valoarea energetică 
menționată la articolul 29 alineatul (1) 
litera (a) figurează în câmpul vizual 
principal, într-un format vizibil și 
încadrată de un chenar rectangular. 
Aceasta este exprimată pe porție, sub 
rezerva dispozițiilor articolului 32 
alineatele (2) și (3).

Or. en

Justificare

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category.

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213:
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

Amendamentul 565
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3), pe baza unui 
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aviz al Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară și înainte de data 
de punere în aplicare a articolelor 29-34, 
vor fi stabilite niveluri de referință care să 
indice o cantitate ridicată din nutrientul 
respectiv pe 100 g sau pe 100 ml. Dacă 
aceste niveluri de referință sunt depășite 
într-un aliment, informația nutrițională 
referitoare la respectivul nutrient este 
subliniată printr-un marcaj roșu.

Or. en

Justificare

După cum au arătat cercetările referitoare la protecția consumatorilor, un sistem bazat pe 
culori este cel mai potrivit pentru a permite consumatorilor să facă o alegere rapidă și în 
cunoștință de cauză. Prin impunerea cerinței ca numai nutrienții care sunt prezenți în 
cantități ridicate să fie subliniați, consumatorii vor putea să decidă rapid. 
Spre deosebire de sistemul de etichetare „semafor”, se pot evita situațiile în care produsele în 
totalitate artificiale sunt marcate cu un punct verde.

Amendamentul 566
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Următoarele mențiuni prevăzute la 
articolul 31 alineatul (2), referitoare la 
declarația nutrițională obligatorie, 
figurează pe partea din spate a 
ambalajului: glucide, proteine și acizi 
grași trans artificiali și naturali. Acestea 
sunt prezentate împreună, în mod clar și 
în ordinea menționată mai sus. 

Or. en

Justificare

Cantitatea de proteine și de acizi grași trans reprezintă informații importante pentru 
consumatori și ar trebui, prin urmare, să figureze în mod obligatoriu pe partea din spate a 
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ambalajului. Este de asemenea important să se facă deosebirea dintre acizii grași trans 
artificiali și cei naturali, deoarece conținutul de acizi grași trans artificiali poate fi influențat 
de producători. 

Amendamentul 567
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Alineatul (1) nu se aplică alimentelor 
definite în Directiva 89/398/CEE a 
Consiliului din 3 mai 1989 de apropiere a 
legislațiilor statelor membre privind 
produsele alimentare destinate unei 
alimentații speciale și în directivele 
speciale prevăzute la articolul 4 alineatul 
(1) din directiva menționată.

Or. en

Justificare

Produsele alimentare PARNUTS („for a particular nutritional use” - destinate unei 
alimentații speciale) sunt formulate în mod special pentru a putea îndeplini necesitățile 
nutriționale specifice ale populației țintă.  Directiva 89/398/CEE a Consiliului și directivele 
speciale prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din directiva menționată prezintă în detaliu 
informațiile nutriționale obligatorii pentru etichetare. Prezentarea unui număr limitat de 
informații nutriționale în principalul câmp vizual de pe ambalajele produselor alimentare 
PARNUTS nu este suficientă și poate să nu fie relevantă pentru informarea consumatorilor. 
Produsele alimentare PARNUTS ar trebui să fie scutite de această cerință.

Amendamentul 568
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Alineatul (1) nu se aplică alimentelor 
definite în Directiva 89/398/CEE a 
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Consiliului din 3 mai 1989 de apropiere a 
legislațiilor statelor membre privind 
produsele alimentare destinate unei 
alimentații speciale și în directivele 
speciale prevăzute la articolul 4 alineatul 
(1) din directiva menționată.

Or. en

Justificare

PARNUTS products are specifically formulated to meet the particular nutritional needs of 
their intended target population. They are often purchased following the recommendation and 
advice of the medical profession, therefore consumer choice is not determined by label details 
but by medical recommendation.

The requirement to include a nutrition declaration (Article 9.1(I)) is not in line with the 
intended use of foods for particular nutritional uses as nutrition information is not a 
determining factor in consumer choice and it undermines medical advice and guidance.

Due to the great variation in the energy content of products which exist for different
population target groups, the stipulation of energy level does not provide any further 
information to the consumer about the product.

Furthermore, in line with current legislation requirements whereby strict compositional 
criteria are set for infants and toddlers, all PARNUTs products adhere to the minimum and 
maximum levels for energy (kca7lkJ), macro- and micro nutrients. Therefore, the energy 
stipulation should not be a requirement for PARNUTs category. In fact the inclusion could be 
interpreted as misleading. Taking weaning foods as an example, some consumers may see a 
general food product with the same energy as a weaning food and even though the product 
may not be nutritionally suitable for infants/toddlers, believe it to be because of the similar 
energy levels, regardless of protein, saturated fat, sodium levels as the energy is perceived to 
be the most important.

Amendamentul 569
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația nutrițională referitoare la 
nutrienții menționați la articolul 29 
alineatul (2) figurează în același loc și,
după caz, în ordinea de prezentare 

(2) Declarația nutrițională referitoare la 
nutrienții menționați la articolul 29 
alineatul (1) litera (b) și la articolul 29 
alineatul (2) figurează integral, pe partea 
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prevăzută în partea C din anexa XIII. din spate a ambalajului, în ordinea de 
prezentare prevăzută în partea C din anexa 
XIII. 

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

Declarația nutrițională se prezintă sub 
formă de tabel, cu numerele aliniate, dacă 
spațiul o permite. În cazul în care spațiul 
nu permite, declarația se prezintă în formă 
liniară.

Or. en

Justificare

Scopul este de a clarifica și a simplifica dispozițiile.

Amendamentul 570
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care declarația nutrițională 
obligatorie figurează împreună cu 
declarația referitoare la nutrienții 
menționați la articolul 29 alineatul (2), 
ordinea de prezentare a valorii energetice 
și a nutrienților este, după caz, cea 
prevăzută în partea C din anexa XIII.

eliminat

Or. en

Justificare

Simplificare
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Amendamentul 571
Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care declarația nutrițională 
obligatorie figurează împreună cu 
declarația referitoare la nutrienții 
menționați la articolul 29 alineatul (2), 
ordinea de prezentare a valorii energetice 
și a nutrienților este, după caz, cea 
prevăzută în partea C din anexa XIII.

eliminat

Or. en

Amendamentul 572
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4 – paragraful 1a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă norme de punere în 
aplicare pentru a stabili criteriile pe baza 
cărora se poate aprecia că valorile sau 
nutrienții au un caracter neglijabil. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. es

Justificare

Stabilirea cazurilor în care este vorba despre cantități neglijabile nu ar trebui să fie lăsată la 
latitudinea operatorilor. Ar trebui prevăzute criterii la nivel european.
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Amendamentul 573
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazurile în care valoarea energetică 
sau cantitatea de nutrienți ale unui produs 
este neglijabilă, declarația nutrițională 
referitoare la elementele respective poate 
fi înlocuită cu mențiunea „Conține 
cantități nesemnificative de ….” amplasată 
în imediata apropiere a declarației 
nutriționale, dacă aceasta există.

(4) În cazurile în care valoarea energetică 
sau cantitatea de nutrienți individuali ale 
unui produs sunt neglijabile, nu se poate 
impune o cerință de declarare a acestora.
O mențiune precum „Conține cantități 
nesemnificative de ….” poate fi amplasată 
în imediata apropiere a declarației 
nutriționale, dacă aceasta există.

Or. de

Justificare

Acest amendament are rolul de a garanta faptul că nutrienții care nu sunt prezenți în 
alimente sau care sunt prezenți doar în cantități neglijabile nu trebuie să fie indicați. Este 
posibilă introducerea unei referiri la cantitățile neglijabile, fără a fi obligatorie. 

Amendamentul 574
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Reprezentările grafice sau simbolurile 
pentru prezentarea declarației 
nutriționale pot fi utilizate în cadrul unui 
sistem național menționat la articolul 44, 
cu condiția să fie respectate următoarele 
cerințe esențiale:

eliminat

(a) astfel de forme de prezentare nu induc 
consumatorul în eroare; și
(b) există elemente care dovedesc 
cunoașterea de către consumatorul de 
rând a unor astfel de forme de prezentare. 
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Or. de

Justificare

Datorită reprezentării grafice obligatorii a procentajelor referitoare la mențiunile prevăzute 
la articolul 31 alineatul (2), alineatele (5) și (6) din articolul 34 își pierd utilitatea [a se 
vedea amendamentul depus de aceeași autoare la articolul 34 alineatul (1)]. O altă obiecție 
privind propunerea Comisiei de a acorda statelor membre competența de a decide dacă 
declarația nutrițională este reprezentată grafic sau prin simboluri se bazează pe existența 
riscului ca evoluțiile divergente din statele membre să creeze obstacole în calea comerțului 
liber.

Amendamentul 575
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Reprezentările grafice sau simbolurile 
pentru prezentarea declarației nutriționale 
pot fi utilizate în cadrul unui sistem 
național menționat la articolul 44, cu 
condiția să fie respectate următoarele 
cerințe esențiale:

(5) Reprezentările grafice sau simbolurile 
pentru prezentarea declarației nutriționale 
pot fi utilizate cu condiția să fie respectate 
următoarele cerințe esențiale:

Or. en

Justificare

Reprezentările grafice sau simbolurile ar trebui să fie permise indiferent dacă au fost 
instituite sisteme naționale sau nu.

Amendamentul 576
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Reprezentările grafice sau simbolurile (5) Reprezentările grafice sau simbolurile 
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pentru prezentarea declarației nutriționale 
pot fi utilizate în cadrul unui sistem 
național menționat la articolul 44, cu 
condiția să fie respectate următoarele 
cerințe esențiale:

pentru prezentarea declarației nutriționale 
pot fi utilizate cu condiția să fie respectate 
următoarele cerințe esențiale:

Or. en

Justificare

Prezentul amendament asigură flexibilitatea de a menține și a dezvolta moduri de exprimare 
alternative, care să se adauge la formele și modurile de exprimare menționate la articolul 31 
alineatele (2) și (3), prin intermediul cărora se poate prezenta declarația nutrițională.

Amendamentul 577
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Reprezentările grafice sau simbolurile 
pentru prezentarea declarației nutriționale 
pot fi utilizate în cadrul unui sistem 
național menționat la articolul 44, cu 
condiția să fie respectate următoarele 
cerințe esențiale:

(5) Reprezentările grafice sau simbolurile 
pentru prezentarea declarației nutriționale 
pot fi utilizate cu condiția să fie respectate 
următoarele cerințe esențiale:

Or. en

Justificare

Simbolurile referitoare la nutrienți ar trebui armonizate la nivelul UE pentru a permite libera 
circulație a produselor.
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Amendamentul 578
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili norme 
referitoare la alte aspecte ale prezentării 
declarației nutriționale decât cele 
menționate la alineatul (5). Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament 
prin completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

Asigurarea consecvenței cu eliminarea capitolelor VI și VII.

Amendamentul 579
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili norme 
referitoare la alte aspecte ale prezentării 
declarației nutriționale decât cele 
menționate la alineatul (5). Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament 
prin completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Or. de
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Justificare

Având în vedere amendamentul depus de aceeași autoare la articolul 34 alineatul (1), 
alineatele (5) și (6) își pierd utilitatea.

Amendamentul 580
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili norme 
referitoare la alte aspecte ale prezentării 
declarației nutriționale decât cele 
menționate la alineatul (5). Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament 
prin completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

Asigurarea consecvenței cu eliminarea capitolelor VI și VII.

Amendamentul 581
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (6a) Comisia prezintă un raport de 
evaluare cu privire la forma de prezentare 
descrisă la alineatele precedente la cinci 
ani de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.
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Or. en

Justificare

Se va realiza o evaluare a formelor de prezentare pentru a identifica avantajele și 
dezavantajele.

Amendamentul 582
Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 34a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 34a
La articolul 34, alineatul (1) nu se aplică 
produselor menționate în Directiva 
89/398/CEE și în directivele speciale 
prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din 
directiva menționată.

Or. it

Justificare

„Produsele dietetice” sunt formulate în mod special pentru a putea îndeplini necesități 
nutriționale specifice și sunt adesea prescrise la recomandarea medicului. Prin urmare, nu 
este necesar să se ofere consumatorilor informații specifice cu privire la conținutul lor 
nutrițional.

Amendamentul 583
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Propunere de regulament
Capitolul V – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul V

Informații voluntare referitoare la 

Capitolul V

Indicarea obligatorie a originii în 
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produsele alimentare etichetarea produselor

Or. en

Justificare

Din motive de transparență, consumatorii ar trebui să cunoască țara de origine a unui 
produs alimentar. Cunoașterea originii ingredientului principal utilizat într-un produs 
alimentar prelucrat reprezintă un element esențial care îi permite consumatorului să facă o 
alegere în cunoștință de cauză.

Amendamentul 584
Kathy Sinnott

Propunere de regulament
Capitolul V – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul V

Informații voluntare referitoare la 
produsele alimentare

Capitolul V

Indicarea originii în etichetarea 
produselor alimentare

Or. en

Justificare

Consumers, in addition to having a right to know what their food contains, have a right to 
know where the food comes from. This is becoming more important in the context of the EU's 
response to climate change which takes account of carbon footprints, food miles and food 
production methods and their environmental effects.

It is the intention of the provision of food information to pursue a high level of protection of 
consumers’ health and interests by providing a basis for final consumers to make informed 
choices and to make safe use of food, with particular regard to health, economic, 
environmental, social and ethical considerations.

Adlib Express Watermark



PE418.219v01-00 32/78 AM\762308RO.doc

RO

Amendamentul 585
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințe aplicabile eliminat
(1) Atunci când informațiile referitoare la 
produsele alimentare prevăzute prin 
prezentul regulament sunt oferite în mod 
voluntar, acestea trebuie să respecte 
cerințele relevante specifice menționate în 
prezentul regulament. 
(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
specifică, se aplică alineatele (3) și (4) 
atunci când țara de origine sau locul de 
proveniență al produsului alimentar este 
menționat în mod voluntar pentru a 
informa consumatorii că un produs 
alimentar își are originea sau provine din 
Comunitatea Europeană sau o anumită 
țară sau un anumit loc. 
(3) Atunci când țara de origine sau locul 
de proveniență al produsului alimentar nu 
coincide cu cea a ingredientului 
(ingredientelor) său (sale) de bază, se va 
menționa, de asemenea, țara de origine 
sau locul de proveniență al respectivului 
(respectivelor) ingredient(e).
(4) În cazul cărnii, cu excepția celei de 
vită sau de mânzat, indicarea țării de 
origine sau a locului de proveniență poate 
apărea ca un singur loc numai atunci 
când animalele s-au născut, au fost 
crescute și sacrificate în aceeași țară sau 
în același loc. În alte cazuri, se furnizează 
informații privind fiecare din locurile 
diferite de naștere, de creștere sau de 
sacrificare.
(5) Comisia stabilește norme de punere în 
aplicare a alineatului (3). Respectivele 
măsuri, care au scopul de a modifica 
anumite elemente neesențiale din 
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prezentul regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 49 alineatul (3).
(6) Comisia poate stabili norme de punere 
în aplicare privind condițiile și criteriile 
de utilizare a mențiunilor oferite în mod 
voluntar. Respectivele măsuri, care au 
scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.

Example of the application of this article:

The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.

Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance:
cake containing eggs and rich in cocoa.  Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied)

According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.
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Amendamentul 586
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35
Cerințe aplicabile

eliminat

(1) Atunci când informațiile referitoare la 
produsele alimentare prevăzute prin 
prezentul regulament sunt oferite în mod 
voluntar, acestea trebuie să respecte 
cerințele relevante specifice menționate în 
prezentul regulament. 
(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
specifică, se aplică alineatele (3) și (4) 
atunci când țara de origine sau locul de 
proveniență al produsului alimentar este 
menționat în mod voluntar pentru a 
informa consumatorii că un produs 
alimentar își are originea sau provine din 
Comunitatea Europeană sau o anumită 
țară sau un anumit loc. 
(3) Atunci când țara de origine sau locul 
de proveniență al produsului alimentar nu 
coincide cu cea a ingredientului 
(ingredientelor) său (sale) de bază, se va 
menționa, de asemenea, țara de origine 
sau locul de proveniență al respectivului 
(respectivelor) ingredient(e).
(4) În cazul cărnii, cu excepția celei de 
vită sau de mânzat, indicarea țării de 
origine sau a locului de proveniență poate 
apărea ca un singur loc numai atunci 
când animalele s-au născut, au fost 
crescute și sacrificate în aceeași țară sau 
în același loc. În alte cazuri, se furnizează 
informații privind fiecare din locurile 
diferite de naștere, de creștere sau de 
sacrificare.
(5) Comisia stabilește norme de punere în 
aplicare a alineatului (3). Respectivele 
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măsuri, care au scopul de a modifica 
anumite elemente neesențiale din 
prezentul regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 49 alineatul (3).
(6) Comisia poate stabili norme de punere 
în aplicare privind condițiile și criteriile 
de utilizare a mențiunilor oferite în mod 
voluntar. Respectivele măsuri, care au 
scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Este important pentru consumatori să știe de unde provine produsul. În unele cazuri, poate să 
nu fie posibil să se stabilească o anumită țară de origine întrucât conținutul produsului poate 
proveni din mai multe țări în același timp și se poate modifica zilnic. Normele existente în 
prezent privind specificarea locului de origine pe etichetă prevăd indicarea provenienței în 
mod voluntar, cu excepția situației în care omiterea acestor informații ar induce în eroare în 
mod serios consumatorul cu privire la adevărata origine a produsului alimentar. Aceste 
norme ar trebui menținute și nu ar trebui înlocuite cu o nouă formulare. 

Amendamentul 587
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințe aplicabile Cerințe aplicabile
(1) Atunci când informațiile referitoare la 
produsele alimentare prevăzute prin 
prezentul regulament sunt oferite în mod 
voluntar, acestea trebuie să respecte 
cerințele relevante specifice menționate în 
prezentul regulament.

(1) Atunci când informațiile referitoare la 
produsele alimentare prevăzute prin 
prezentul regulament sunt oferite în mod 
voluntar, acestea trebuie să respecte 
cerințele menționate în prezentul 
regulament. În acest caz, articolul 14 
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alineatul (1) nu se aplică.
(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
specifică, se aplică alineatele (3) și (4) 
atunci când țara de origine sau locul de 
proveniență al produsului alimentar este 
menționat în mod voluntar pentru a 
informa consumatorii că un produs 
alimentar își are originea sau provine din 
Comunitatea Europeană sau o anumită 
țară sau un anumit loc. 
(3) Atunci când țara de origine sau locul 
de proveniență al produsului alimentar nu 
coincide cu cea a ingredientului 
(ingredientelor) său (sale) de bază, se va 
menționa, de asemenea, țara de origine 
sau locul de proveniență al respectivului 
(respectivelor) ingredient(e).
(4) În cazul cărnii, cu excepția celei de 
vită sau de mânzat, indicarea țării de 
origine sau a locului de proveniență poate 
apărea ca un singur loc numai atunci 
când animalele s-au născut, au fost 
crescute și sacrificate în aceeași țară sau 
în același loc. În alte cazuri, se furnizează 
informații privind fiecare din locurile 
diferite de naștere, de creștere sau de 
sacrificare.
(5) Comisia stabilește norme de punere în 
aplicare a alineatului (3). Respectivele 
măsuri, care au scopul de a modifica 
anumite elemente neesențiale din 
prezentul regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 49 alineatul (3).
(6) Comisia poate stabili norme de punere 
în aplicare privind condițiile și criteriile de 
utilizare a mențiunilor oferite în mod 
voluntar. Respectivele măsuri, care au 
scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 49 

(6) Comisia poate stabili norme de punere 
în aplicare privind condițiile și criteriile de 
utilizare a mențiunilor oferite în mod 
voluntar. Respectivele măsuri, care au 
scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 49 
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alineatul (3). alineatul (3).

Or. en

Justificare

Indicarea originii pe etichetă include un element obligatoriu, așadar alineatele (2)-(5) ale 
articolului 35 ar trebui să fie deplasate pentru a forma un nou articol separat (noul articol 26 
„Origine și proveniență”) – împreună cu celelalte mențiuni obligatorii. Atunci când 
informațiile sunt oferite în mod voluntar, poate fi oportun să se ofere o scutire de la cerințele 
privind dimensiunea minimă a caracterelor [articolul 14 alineatul (1)], în caz contrar 
întreprinderile putând decide să nu furnizeze această informație.

Amendamentul 588
Dorette Corbey

Propunere de regulament
Articolul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când informațiile referitoare la 
produsele alimentare prevăzute prin 
prezentul regulament sunt oferite în mod 
voluntar, acestea trebuie să respecte 
cerințele relevante specifice menționate în 
prezentul regulament.

(1) Atunci când informațiile referitoare la 
produsele alimentare prevăzute prin 
prezentul regulament sunt oferite în mod 
voluntar, acestea trebuie să respecte 
cerințele relevante specifice menționate în 
prezentul regulament. 

(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
specifică, se aplică alineatele (3) și (4) 
atunci când țara de origine sau locul de 
proveniență al produsului alimentar este 
menționat în mod voluntar pentru a 
informa consumatorii că un produs
alimentar își are originea sau provine din 
Comunitatea Europeană sau o anumită 
țară sau un anumit loc. 

(2) În cazul etichetelor produselor 
alimentare care indică proprietăți 
specifice legate de metodele de producție, 
de bunăstarea animalelor sau de impactul 
unui produs alimentar asupra mediului, 
Comisia va redacta, cu consultarea 
părților interesate relevante, o propunere 
pentru stabilirea unor criterii de calitate 
care trebuie îndeplinite de către sistemele 
de etichetare, pentru a asigura o 
informare corectă și echilibrată și pentru 
a evita inducerea în eroare a 
consumatorilor.

(3) Atunci când țara de origine sau locul 
de proveniență al produsului alimentar nu 
coincide cu cea a ingredientului 
(ingredientelor) său (sale) de bază, se va 
menționa, de asemenea, țara de origine 
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sau locul de proveniență al respectivului 
(respectivelor) ingredient(e).
(4) În cazul cărnii, cu excepția celei de 
vită sau de mânzat, indicarea țării de 
origine sau a locului de proveniență poate 
apărea ca un singur loc numai atunci 
când animalele s-au născut, au fost 
crescute și sacrificate în aceeași țară sau 
în același loc. În alte cazuri, se furnizează 
informații privind fiecare din locurile 
diferite de naștere, de creștere sau de 
sacrificare.
(5) Comisia stabilește norme de punere în 
aplicare a alineatului (3). Respectivele 
măsuri, care au scopul de a modifica 
anumite elemente neesențiale din 
prezentul regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 49 alineatul (3).
(6) Comisia poate stabili norme de punere 
în aplicare privind condițiile și criteriile 
de utilizare a mențiunilor oferite în mod 
voluntar. Respectivele măsuri, care au 
scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 589
Jules Maaten

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când informațiile referitoare la 
produsele alimentare prevăzute prin 
prezentul regulament sunt oferite în mod 
voluntar, acestea trebuie să respecte

(1) În măsura în care unele sau toate
informațiile referitoare la produsele 
alimentare prevăzute prin prezentul 
regulament sunt oferite în mod voluntar, 
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cerințele relevante specifice menționate în 
prezentul regulament. 

acestea trebuie să fie conforme cu
cerințele relevante specifice menționate în 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Includerea expresiei „trebuie să respecte” ar putea însemna că produsele alimentare care nu 
sunt preambalate și produsele ambalate în locul de vânzare directă și pentru care se 
comunică informații nutriționale în mod voluntar ar trebui să conțină orice informație sau 
totalitatea informațiilor în exact același mod de prezentare ca și pentru produsele alimentare 
preambalate.  Acest fapt reprezintă o povară pentru operatorii economici care oferă astfel de 
informații în mod voluntar și îi va descuraja să facă acest lucru în viitor dacă legislația va fi 
adoptată fără modificări.

Amendamentul 590
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când informațiile referitoare la 
produsele alimentare prevăzute prin 
prezentul regulament sunt oferite în mod 
voluntar, acestea trebuie să respecte 
cerințele relevante specifice menționate în 
prezentul regulament. 

(1) Atunci când informațiile referitoare la 
produsele alimentare prevăzute prin 
prezentul regulament sunt oferite în mod 
voluntar, acestea trebuie să fie clar lizibile.

Or. en

Justificare

Dacă informațiile furnizate în mod voluntar pe produsele alimentare trebuie să fie prezentate 
în același mod ca și pentru acele produse la care se aplică o cerință obligatorie, este probabil 
ca producătorii să nu le mai furnizeze în mod voluntar.   Astfel, impactul propunerii actuale 
este reducerea cantității de informații pe care consumatorii le primesc în prezent.
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Amendamentul 591
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când informațiile referitoare la 
produsele alimentare prevăzute prin 
prezentul regulament sunt oferite în mod 
voluntar, acestea trebuie să respecte 
cerințele relevante specifice menționate în 
prezentul regulament. 

(1) Atunci când informațiile referitoare la 
produsele alimentare prevăzute prin 
prezentul regulament sunt oferite în mod 
voluntar, acestea trebuie să respecte 
cerințele relevante menționate în prezentul 
regulament, în special cerințele 
menționate la articolul 7. 

Or. en

Justificare

Articolul 7 privind practicile loiale de informare este temeiul juridic cel mai important pentru 
sistemele de furnizare voluntară de informații.

Amendamentul 592
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (1a) Toate informațiile relevante privind 
sistemele de furnizare voluntară de 
informații referitoare la produsele 
alimentare, precum criteriile și studiile 
științifice care stau la baza lor trebuie să 
fie puse la dispoziția publicului.

Or. en

Justificare

Această dispoziție este esențială pentru a asigura transparența.
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Amendamentul 593
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
specifică, se aplică alineatele (3) și (4) 
atunci când țara de origine sau locul de 
proveniență al produsului alimentar este 
menționat în mod voluntar pentru a 
informa consumatorii că un produs 
alimentar își are originea sau provine din 
Comunitatea Europeană sau o anumită țară 
sau un anumit loc.

(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
specifică, se aplică alineatele (3) și (4) 
atunci când indicarea țării de origine sau a 
locului de proveniență al produsului 
alimentar este obligatorie pentru a informa 
consumatorii că un produs alimentar își are 
originea sau provine din Comunitatea 
Europeană sau o anumită țară sau un 
anumit loc.

Or. en

Justificare

Din motive de transparență, consumatorii ar trebui să cunoască țara de origine a unui 
produs alimentar. Cunoașterea originii ingredientului principal utilizat într-un produs 
alimentar prelucrat reprezintă un element esențial care îi permite consumatorului să facă o 
alegere în cunoștință de cauză.

Amendamentul 594
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
specifică, se aplică alineatele (3) și (4)
atunci când țara de origine sau locul de 
proveniență al produsului alimentar este 
menționat în mod voluntar pentru a 
informa consumatorii că un produs 
alimentar își are originea sau provine din 
Comunitatea Europeană sau o anumită țară 

(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
specifică și, în plus față de prevederile 
articolului 9 alineatul (1) punctul (i), se 
aplică alineatele (3) și (4) atunci când 
informația privind țara de origine sau locul 
de proveniență al produsului alimentar este 
menționată în mod voluntar pentru a 
informa consumatorii că un produs 
alimentar își are originea sau provine din 
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sau un anumit loc. Comunitatea Europeană sau o anumită țară 
sau un anumit loc.

Or. en

Justificare

Dacă, în afara normelor obligatorii prevăzute în articolul 9 alineatul (1) punctul (i), se 
prezintă informații privind țara de origine a componentelor unui produs alimentar, acestea  
trebuie să fie conforme prevederilor articolului 35 alineatul (2).

Amendamentul 595
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
specifică, se aplică alineatele (3) și (4) 
atunci când țara de origine sau locul de 
proveniență al produsului alimentar este 
menționat în mod voluntar pentru a 
informa consumatorii că un produs 
alimentar își are originea sau provine din 
Comunitatea Europeană sau o anumită țară 
sau un anumit loc. 

(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
specifică și, în plus față de prevederile 
articolului 9 alineatul (1) punctul (i), se 
aplică alineatele (3) și (4) atunci când țara 
de origine sau locul de proveniență al 
produsului alimentar este menționat în mod 
voluntar pentru a informa consumatorii că 
un produs alimentar își are originea sau 
provine din Comunitatea Europeană sau o 
anumită țară sau un anumit loc.

Or. en

Justificare

Articolul 9 alineatul (1) punctul (i) precizează normele obligatorii pentru etichetare ale țării 
de origine și trebuie în orice caz să se aplice.
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Amendamentul 596
Kathy Sinnott

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
specifică, se aplică alineatele (3) și (4) 
atunci când țara de origine sau locul de 
proveniență al produsului alimentar este
menționat în mod voluntar pentru a 
informa consumatorii că un produs 
alimentar își are originea sau provine din 
Comunitatea Europeană sau o anumită țară 
sau un anumit loc.

(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
specifică și, în plus față de prevederile 
articolului 9 alineatul (1) punctul (i), se
aplică alineatele (3) și (4) atunci când
informația privind țara de origine sau locul 
de proveniență al produsului alimentar este
menționată în mod voluntar pentru a 
informa consumatorii că un produs 
alimentar își are originea sau provine din 
Comunitatea Europeană sau o anumită țară 
sau un anumit loc.

Or. en

Justificare

Ar trebui extins domeniul de aplicare a al normelor privind obligativitatea indicării prin 
etichetare a originii pentru a împiedica inducerea în eroare a consumatorilor în privința 
originii produsului și a compoziției sale.

Amendamentul 597
Kathy Sinnott

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatele 1-4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când informațiile referitoare la 
produsele alimentare prevăzute prin 
prezentul regulament sunt oferite în mod 
voluntar, acestea trebuie să respecte 
cerințele relevante specifice menționate în 
prezentul regulament.

(1) Atunci când informațiile referitoare la 
produsele alimentare prevăzute prin 
prezentul regulament sunt oferite în mod 
voluntar, acestea trebuie să respecte 
cerințele relevante specifice menționate în 
prezentul regulament.

(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 

(2) Fără a aduce atingere etichetării în 
conformitate cu legislația comunitară 
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specifică, se aplică alineatele (3) și (4) 
atunci când țara de origine sau locul de 
proveniență al produsului alimentar este 
menționat în mod voluntar pentru a 
informa consumatorii că un produs 
alimentar își are originea sau provine din 
Comunitatea Europeană sau o anumită țară 
sau un anumit loc.

specifică, se aplică alineatele (3) și (4) 
atunci când țara de origine sau locul de 
proveniență al produsului alimentar este 
menționat în mod obligatoriu pentru a 
informa consumatorii că un produs 
alimentar își are originea sau provine din 
Comunitatea Europeană (stat membru) sau 
o anumită țară sau un anumit loc.

(3) Atunci când țara de origine sau locul de 
proveniență al produsului alimentar nu 
coincide cu cea a ingredientului
(ingredientelor) său (sale) de bază, se va 
menționa, de asemenea, țara de origine sau 
locul de proveniență al respectivului
(respectivelor) ingredient(e).

(3) Atunci când țara de origine sau locul de 
proveniență al produsului alimentar nu 
coincide cu cea a ingredientului
(ingredientelor) său (sale) de bază, se va 
menționa, de asemenea, țara de origine sau 
locul de proveniență al respectivului
(respectivelor) ingredient(e). Ingredientul 
de bază este acela care reprezintă 50% 
sau mai mult din produsul alimentar.

(4) În cazul cărnii, cu excepția celei de vită 
sau de mânzat, indicarea țării de origine 
sau a locului de proveniență poate apărea 
ca un singur loc numai atunci când
animalele s-au născut, au fost crescute și 
sacrificate în aceeași țară sau în același 
loc. În alte cazuri, se furnizează informații 
privind fiecare din locurile diferite de 
naștere, de creștere și de sacrificare.

(4) În cazul cărnii de pasăre și a celorlalte 
tipuri de carne, cu excepția celei de vită 
sau de mânzat, indicarea țării de origine 
sau a locului de proveniență apare ca locul 
în care animalele s-au născut, au fost 
crescute și/sau îngrășate, prin urmare nu 
locul de creștere, sacrificare, procesare 
sau ambalare. În alte cazuri, se furnizează 
informații privind fiecare dintre locurile 
diferite de naștere, de creștere, de 
sacrificare, de procesare și ambalare.

Or. en

Justificare

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was a response to consumers' information needs and the same applies 
here.

In the interest of giving clear information to consumers, the country of origin of primary 
ingredients should be disclosed. This will help reduce concealing information required by 
consumers by means of substantial information.

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was achieved in order to meet consumers information needs and the very 
same principal applies here.

Adlib Express Watermark



AM\762308RO.doc 45/78 PE418.219v01-00

RO

Amendamentul 598
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când țara de origine sau locul de 
proveniență al produsului alimentar nu 
coincide cu cea a ingredientului 
(ingredientelor) său (sale) de bază, se va 
menționa, de asemenea, țara de origine sau 
locul de proveniență al respectivului 
(respectivelor) ingredient(e).

(3) Atunci când țara de origine sau locul de 
proveniență al produsului alimentar nu 
coincide cu cea a ingredientului
(ingredientelor) său (sale) principal(e), se 
va menționa, de asemenea, țara de origine 
sau locul de proveniență al respectivului
(respectivelor) ingredient(e).

Or. en

Justificare

Indicarea țării de origine doar în cazul ingredientelor principale va evita punerea la 
dispoziție a unor informații care nu sunt necesare și va oferi informații doar cu privire la 
ingredientul/ele) care reprezintă peste 50% din produsul alimentar.

Amendamentul 599
Antonio De Blasio

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul cărnii, cu excepția celei de vită 
sau de mânzat, indicarea țării de origine 
sau a locului de proveniență poate apărea 
ca un singur loc numai atunci când 
animalele s-au născut, au fost crescute și 
sacrificate în aceeași țară sau în același loc. 
În alte cazuri, se furnizează informații 
privind fiecare din locurile diferite de 
naștere, de creștere sau de sacrificare.

(4) În cazul cărnii, cu excepția celei de vită 
sau de mânzat, indicarea țării de origine 
sau a locului de proveniență poate apărea 
ca un singur loc numai atunci când 
animalele s-au născut, au fost crescute și 
sacrificate în aceeași țară sau în același loc. 
În alte cazuri, se furnizează în mod 
individual informații privind fiecare din 
locurile diferite de naștere, de creștere sau 
de sacrificare.

Or. hu
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Justificare

Ca urmare a numeroaselor scandaluri privind produsele din carne de care a fost afectată 
industria alimentară, trebuie să se dea posibilitatea consumatorilor europeni - care se 
găsesc, în prezent, într-o stare de incertitudine - de a urmări întregul parcurs al produselor 
din carne, în situația în care producătorul prezintă, în mod voluntar, precizări detaliate 
privind originea diferitelor tipuri de carne.

Amendamentul 600
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul cărnii, cu excepția celei de vită 
sau de mânzat, indicarea țării de origine 
sau a locului de proveniență poate apărea 
ca un singur loc numai atunci când 
animalele s-au născut, au fost crescute și 
sacrificate în aceeași țară sau în același loc. 
În alte cazuri, se furnizează informații 
privind fiecare din locurile diferite de 
naștere, de creștere sau de sacrificare.

(4) În cazul cărnii de pasăre și a celorlalte 
tipuri de carne, cu excepția celei de vită 
sau de mânzat, indicarea țării de origine 
sau a locului de proveniență apare ca 
singurul loc numai atunci când animalele 
s-au născut, au fost crescute și sacrificate 
în aceeași țară sau în același loc, prin 
urmare nu locul de procesare sau 
ambalare. În alte cazuri, se furnizează 
informații privind fiecare din locurile 
diferite de naștere, de creștere sau de 
sacrificare.

Or. en

Amendamentul 601
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul fructelor și legumelor 
proaspete se poate indica drept țară de 
origine sau loc de proveniență numai țara 
sau locul în care a fost cultivat produsul.

Adlib Express Watermark



AM\762308RO.doc 47/78 PE418.219v01-00

RO

Or. de

Justificare

Periodic apar știri în care se vorbește de nivelul excesiv de ridicat de pesticide din fructe și 
legume. O etichetare clară a locului de origine garantează libertatea de alegere și poate 
întări încrederea consumatorilor în calitatea produselor.

Amendamentul 602
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili norme de punere 
în aplicare privind condițiile și criteriile de 
utilizare a mențiunilor oferite în mod 
voluntar. Respectivele măsuri, care au 
scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 49 
alineatul (3).

(6) Comisia poate stabili norme de punere 
în aplicare privind condițiile și criteriile de 
utilizare a mențiunilor oferite în mod 
voluntar, în conformitate cu prevederile 
alineatelor precedente. Respectivele 
măsuri, care au scopul de a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Această dispoziție se referă numai la alineatele precedente.

Amendamentul 603
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Termenul „vegetarian” nu ar trebui 
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să se aplice produselor alimentare care 
sunt, sau sunt produse din, sau cu, 
produse provenite de la animale care au 
murit, care au fost sacrificate, sau 
animale care mor în urma consumării lor. 
Termenul „vegan” nu ar trebui să se 
aplice produselor alimentare care sunt, 
sau sunt produse din, sau cu, produse 
provenite de la animale care au murit, 
care au fost sacrificate, sau animale care 
mor în urma consumării lor.

Or. en

Justificare

În prezent, termenii „vegetarian” și „vegan”nu beneficiază de protecție juridică. În practică, 
aceasta înseamnă că fiecare producător își poate eticheta produsul ca „vegetarian”, chiar 
dacă acesta nu corespunde acestei descrieri. Definiția menționată mai sus a fost propusă, 
după mulți ani de dezbateri, de Food Standards Agency din Regatul Unit.

Amendamentul 604
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) În conformitate cu dispozițiile 
articolului 3 alineatul (1), se va permite 
prezentarea de informații despre 
produsele alimentare, privitoare la 
considerente legate de mediu, aspecte 
sociale și etice. Pentru a nu încuraja 
angajamente luate în mod arbitrar și a 
asigura posibilitatea efectuării de 
comparații, Comisia prezintă (în termen 
de 12 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament) o propunere de 
act legislativ, privind aceste criterii, 
referitor  la produsele alimentare. 

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\762308RO.doc 49/78 PE418.219v01-00

RO

Justificare

Criteriile legate de mediu, aspecte sociale și etice joacă un rol de îndrumare important pentru 
mulți consumatori. Ar trebui, prin urmare, să se încurajeze prezentarea unor astfel de 
informații.

Amendamentul 605
Johannes Lebech, Jules Maaten

Propunere de regulament
Articolul 35a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35a
Informații voluntare referitoare la 

produsele alimentare
(1) Până la data de 1 ianuarie 20XX (în 
termen de trei ani de la adoptare), 
Comisia stabilește, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 49 
alineatul (3), un simbol nutrițional pozitiv 
comun pentru a ajuta consumatorii să 
facă cea mai bună alegere din punctul de 
vedere al sănătății printre diversele 
categorii de produse alimentare.
(2) Produsele alimentare admisibile
pentru a purta simbolul nutrițional pozitiv 
comun trebuie să îndeplinească criteriile 
specificate de Comisie și profilurile 
nutriționale stabilite în conformitate cu 
articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 
1924/2006 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 20 decembrie 2006 
privind mențiunile nutriționale și de 
sănătate înscrise pe produsele alimentare.  
(3) La stabilirea criteriilor menționate la 
alineatul (2) se iau în considerare în 
special:
(a) compoziția nutrițională globală a 
produselor alimentare și prezența 
nutrienților despre care, pe plan științific, 
s-a recunoscut că au un efect asupra 
sănătății.
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(b) rolul și importanța produsului 
alimentar (sau ale categoriilor de produse 
alimentare) și aportul la alimentația 
populației în general sau, după caz, a 
anumitor grupuri cu risc, inclusiv copiii;
Criteriile se bazează pe cunoștințe 
științifice privind alimentația și nutriția și 
relația acestora cu sănătatea. 
Atunci când se stabilesc criteriile, 
Comisia solicită Autorității să asigure, în 
termen de 12 luni, consultanță științifică 
relevantă.

Or. en

Justificare

A common positive nutrition symbol would help consumers identify the healthier options when 
purchasing food in the European Union. Food labelled with a positive symbol could for 
example contain less fat, sugars, salt and more dietary fibre than food products of the same 
type not carrying the symbol.  A positive symbol would allow consumers to easily choose the 
healthier option, just by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a 
positive symbol are suitable for all healthy individuals – adults, teenagers and children over a 
certain age. Foods carrying the positive symbol are not ’diet foods’ but are intended for 
everyone who wants to eat a healthy diet.

Amendamentul 606
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36 eliminat

Forma de prezentare

Informațiile voluntare nu trebuie incluse 
în detrimentul spațiului disponibil pentru 
informațiile obligatorii.

Or. de
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Justificare

Orientările UE privind lizibilitatea vor rezolva această chestiune.

Amendamentul 607
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile voluntare nu trebuie incluse 
în detrimentul spațiului disponibil pentru 
informațiile obligatorii.

eliminate

Or. en

Justificare

Asigurarea consecvenței cu eliminarea articolului 35.

Amendamentul 608
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Capitolul VI

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitol eliminat;

Or. en

Justificare

Dispozițiile naționale contravin principiului armonizării și liberei circulații a bunurilor pe 
piața internă.
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Amendamentul 609
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 37 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de doi ani de la adoptarea 
prezentului Regulament, Comisia 
înaintează Consiliului și Parlamentului, 
propuneri legislative vizând declararea 
obligatorie a originii cărnii de pasăre,
porc și oaie, în conformitate cu normele 
de etichetare obligatorii existente, 
prevăzute în Regulamentul nr. 1760/2000 
al Parlamentului European și al 
Consiliului. 

Or. en

Justificare

While the voluntary origin labelling provisions contained in the draft Regulation provide 
some clarity on the existing situation regarding origin labelling, the evidence throughout the 
EU is that Member States are establishing National Origin Labelling Schemes which in 
reality can undermine the proper functioning of the Internal Market. The proposed 
paragraphs 3 & 4 of Article 35 along with any implementing rules should therefore only be 
seen as interim measures. In a spirit of co-operation, rather than try to amend the draft 
Regulation and introduce mandatory origin labelling which could be technically difficult, this 
amendment offers a better choice by mandating the Commission to bring forward compulsory 
origin labelling rules for poultrymeat, pigmeat and sheepmeat within two years of the final 
adoption of this Regulation. The new compulsory origin labelling rules should be in line with 
the existing beef origin labelling rules contained in European Parliament and Council 
Regulation 1760/2000.

Amendamentul 610
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 37a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

După intrarea în vigoare a prezentului 
Regulament, Comisia lansează o 
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consultare publică cu privire la utilizarea 
unor termeni precum „pur”, „original”, 
„de fermă”, „ca la țară”, „tradițional”, 
„autentic”, care va fi urmată de 
elaborarea unui document orientativ al 
Comisiei privind utilizarea unor astfel de 
termeni, care permite utilizarea acestora 
numai în conformitate cu principiile și 
normele prevăzute în capitolul II al 
acestui Regulament.

Or. en

Justificare

In recent years, a plethora of terms such as ‘pure’, ‘traditional ’, ‘farmhouse’, ‘country style’ 
are used by food companies as a means of marketing their products as being of high quality 
and a particular provenance. What is the use of telling a consumer that the food product they 
purchase has the characteristics of the ‘farmhouse’ when the product is a totally 
manufactured/processed food product. There is nothing wrong or inherently unsafe about the 
food product but it is misleading to seek ‘pure’, ‘farmhouse’, ‘original’ qualities for a food 
product that patently does not possess such characteristics.

The amendment provides for an EU-wide public consultation on this issue to be followed by 
the preparation of a Commission Guidance Document which is mentioned as a way in which 
to deal with this matter in the Commission’s Summary of Consultations on Food Labelling 
rules (December 2006)

Amendamentul 611
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În afara mențiunilor obligatorii 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) și la 
articolul 10, în conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 42, statele membre pot 
solicita mențiuni suplimentare obligatorii
pentru anumite tipuri sau categorii de
produse alimentare, din următoarele 
motive:

(1) În afara mențiunilor obligatorii 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) și la 
articolul 10, în conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 42, statele membre pot 
solicita informații suplimentare pentru 
anumite tipuri sau categorii de produse 
alimentare, din următoarele motive:

(a) protecția sănătății publice; (a) protecția sănătății publice; sau
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(b) protecția consumatorilor; (b) protecția consumatorilor, permițându-
le acestora luarea unor decizii în 
cunoștință de cauză; sau

(c) combaterea fraudelor; (c) combaterea fraudelor; sau
(d) protecția proprietății industriale și 
comerciale, a indicațiilor de proveniență, a 
denumirilor de origine și combaterea 
concurenței neloiale.

(d) protecția proprietății industriale și 
comerciale, a indicațiilor de proveniență, a 
denumirilor de origine și combaterea 
concurenței neloiale.

Or. en

Justificare

Textul propus încearcă să evite orice confuzie cu informațiile obligatorii prevăzute în 
articolele 9 și 10 și să amelioreze lizibilitatea articolului.

Amendamentul 612
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Astfel de măsuri nu trebuie să creeze 
obstacole în calea liberei circulații a 
bunurilor pe piața internă. 

Or. en

Justificare

Dacă informațiile furnizate în mod voluntar pe produsele alimentare trebuie să fie 
prezentate în același mod ca și pentru acele produse la care se aplică o cerință obligatorie, 
este probabil ca producătorii să nu le mai furnizeze în mod voluntar. Astfel, impactul 
propunerii actuale este acela că consumatori vor primi mai puține informații decât în 
prezent.
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Amendamentul 613
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu alineatul (1), 
statele membre pot introduce măsuri 
privind menționarea obligatorie a țării de 
origine sau a locului de proveniență al 
produselor alimentare numai atunci când 
există dovada unei legături între anumite 
calități ale produsului și originea sau 
proveniența sa. Odată cu notificarea 
Comisiei în legătură cu astfel de măsuri, 
statele membre oferă dovezi conform 
cărora majoritatea consumatorilor acordă 
o atenție semnificativă furnizării acestor 
informații.

eliminat

Or. en

Amendamentul 614
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu alineatul (1), 
statele membre pot introduce măsuri 
privind menționarea obligatorie a țării de 
origine sau a locului de proveniență al 
produselor alimentare numai atunci când 
există dovada unei legături între anumite 
calități ale produsului și originea sau 
proveniența sa. Odată cu notificarea 
Comisiei în legătură cu astfel de măsuri, 
statele membre oferă dovezi conform 
cărora majoritatea consumatorilor acordă 
o atenție semnificativă furnizării acestor 
informații.

eliminat
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Or. en

Justificare

Această prevedere este prea restrictivă și nu este în conformitate cu amendamentul la 
articolul 9, alineatul (1), punctul (i).

Amendamentul 615
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu alineatul (1), 
statele membre pot introduce măsuri 
privind menționarea obligatorie a țării de 
origine sau a locului de proveniență al 
produselor alimentare numai atunci când 
există dovada unei legături între anumite 
calități ale produsului și originea sau 
proveniența sa. Odată cu notificarea 
Comisiei în legătură cu astfel de măsuri, 
statele membre oferă dovezi conform 
cărora majoritatea consumatorilor acordă 
o atenție semnificativă furnizării acestor 
informații.

eliminat

Or. en

Justificare

Din motive de transparență, consumatorii ar trebui să știe din ce țară provine un produs 
alimentar. Cunoașterea locului de proveniență a ingredientului principal utilizat într-un 
produs alimentar prelucrat reprezintă un element esențial care îi permite consumatorului să 
facă o alegere în cunoștință de cauză.
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Amendamentul 616
Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot adopta măsuri de 
derogare de la articolul 9 alineatul (1) și 
articolul 10 alineatul (2) în cazul laptelui și 
al produselor lactate ambalate în recipiente 
de sticlă destinate reutilizării.

Statele membre pot adopta măsuri de 
derogare de la articolul 9 alineatul (1) și 
articolul 10 alineatul (2) în cazul laptelui, 
laptelui și smântânii fermentate, la care 
nu au fost adăugate niciun alt fel de 
ingrediente, cu excepția produselor lactate
și a culturilor de microorganisme 
necesare fabricării, ambalate în recipiente 
de sticlă destinate reutilizării.

Or. en

Justificare

Acest amendament garantează faptul că măsurile naționale de derogare de la articolul 9 
alineatul (1) și articolul 10 alineatul (2) nu se aplică produselor lactate cărora li se adaugă, 
de exemplu, zaharuri, arome sau alte ingrediente care nu provin din lapte.

Amendamentul 617
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot adopta măsuri de 
derogare de la articolul 9 alineatul (1) și 
articolul 10 alineatul (2) în cazul laptelui și 
al produselor lactate ambalate în 
recipiente de sticlă destinate reutilizării.

Statele membre pot adopta măsuri de 
derogare de la articolul 9 alineatul (1) și 
articolul 10 alineatul (2) în cazul laptelui,
laptelui și smântânii fermentate, la care 
nu au fost adăugate niciun alt fel de 
ingrediente, cu excepția produselor lactate 
și a culturilor de microorganisme 
necesare fabricării, ambalate în recipiente 
de sticlă destinate reutilizării.

Or. en
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Justificare

Acest amendament garantează faptul că măsurile naționale de derogare de la articolul 9 
alineatul (1) și articolul 10 alineatul (2) nu se aplică produselor lactate cărora li se adaugă, 
de exemplu, zaharuri, arome sau alte ingrediente care nu provin din lapte.

Amendamentul 618
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot adopta măsuri de 
derogare de la articolul 9 alineatul (1) și 
articolul 10 alineatul (2) în cazul laptelui și 
al produselor lactate ambalate în recipiente 
de sticlă destinate reutilizării.

Statele membre pot adopta măsuri de 
derogare de la articolul 9 alineatul (1) și 
articolul 10 alineatul (2) în cazul laptelui, 
laptelui și smântânii fermentate, la care 
nu au fost adăugate niciun alt fel de 
ingrediente, cu excepția produselor lactate 
și a culturilor de microorganisme 
necesare fabricării, ambalate în recipiente 
de sticlă destinate reutilizării.

Or. en

Justificare

Acest amendament garantează faptul că măsurile naționale de derogare de la articolul 9 
alineatul (1) și articolul 10 alineatul (2) nu se aplică produselor lactate cărora li se adaugă, 
de exemplu, zaharuri, arome sau alte ingrediente care nu provin din lapte.

Amendamentul 619
Kathy Sinnott

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot adopta măsuri de 
derogare de la articolul 9 alineatul (1) și 
articolul 10 alineatul (2) în cazul laptelui și 
al produselor lactate ambalate în 

Statele membre pot adopta măsuri de 
derogare de la articolul 9 alineatul (1) și 
articolul 10 alineatul (2) în cazul laptelui, 
laptelui și smântânii fermentate, la care 
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recipiente de sticlă destinate reutilizării. nu au fost adăugate niciun alt fel de 
ingrediente, cu excepția produselor lactate 
și a culturilor de microorganisme 
necesare fabricării, ambalate în recipiente 
de sticlă destinate reutilizării.

Or. en

Justificare

În cazul laptelui și al produselor lactate la care se adaugă, de exemplu, zaharuri, arome sau 
alte ingrediente care nu provin din lapte, nu ar trebui să se permită derogarea de la normele 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) și articolul 10 alineatul (2). 

Amendamentul 620
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 40
Băuturi alcoolice

eliminat

Până la adoptarea dispozițiilor 
comunitare prevăzute la articolul 20 litera 
(e), statele membre pot menține normele 
naționale privind enumerarea 
ingredientelor în cazul băuturilor care au 
o concentrație alcoolică mai mare de 1,2 
% în volum.

Or. en

Justificare

Nu mai este necesar, având în vedere că articolul 20 litera (e) a fost eliminat din alt 
amendament.
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Amendamentul 621
Dorette Corbey

Propunere de regulament
Articolul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la adoptarea dispozițiilor 
comunitare prevăzute la articolul 20 litera 
(e), statele membre pot menține normele 
naționale privind enumerarea 
ingredientelor în cazul băuturilor care au 
o concentrație alcoolică mai mare de 1,2 
% în volum.

eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul regulament ar trebui să se aplice și în cazul băuturilor alcoolice. În consecință, 
prezentul articol, precum și ultimul paragraf al articolului 29 alineatul (1b), sunt eliminate.

Amendamentul 622
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la adoptarea dispozițiilor comunitare 
prevăzute la articolul 20 litera (e), statele 
membre pot menține normele naționale
privind enumerarea ingredientelor în cazul 
băuturilor care au o concentrație alcoolică 
mai mare de 1,2 % în volum.

Până la adoptarea dispozițiilor comunitare 
prevăzute la articolul 20 litera (e), statele 
membre care, la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, dispun deja de 
norme naționale, pot menține astfel de
norme privind enumerarea ingredientelor 
în cazul băuturilor care au o concentrație 
alcoolică mai mare de 1,2 % în volum.

Or. en

Justificare

Având în vedere că regulamentul UE nou propus are drept obiectiv armonizarea și 
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simplificarea normelor de etichetare, este necesar să se asigure că, în domeniile în care 
sunt planificate noi norme comunitare, nu se adoptă nicio măsură națională nouă.  Cu 
toate acestea, în cazul în care aceste norme naționale există deja, acestea trebuie menținute 
până la intrarea în vigoare a normelor UE.

Amendamentul 623
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri naționale pentru produsele 
alimentare care nu sunt preambalate

Produsele alimentare care nu sunt 
preambalate

(1) Pentru produsele alimentare 
prezentate ne-preambalate la vânzare 
către consumatorul final și către unitățile 
de restaurație colectivă sau pentru 
produsele alimentare ambalate în locul în 
care sunt vândute la cererea 
cumpărătorului sau preambalate în 
vederea vânzării lor imediate, statele 
membre pot adopta norme detaliate 
privind modalitatea în care trebuie să fie 
prezentate mențiunile prevăzute la
articolele 9 și 10.

(1) În privința produselor alimentare 
menționate la articolul 13 alineatul (4), 
sunt furnizate mențiunile prevăzute la
articolul 9 alineatul (1) litera (c).

(2) Statele membre pot decide să nu
solicite furnizarea unora dintre mențiunile
prevăzute la alineatul (1), în afara celor 
specificate la articolul 9 alineatul (1) litera 
(c), numai dacă unitățile de restaurație 
colectivă sau consumatorul primește totuși 
informații suficiente.

(2) Statele membre pot decide să solicite 
furnizarea unora sau a tuturor celorlalte 
mențiuni prevăzute la articolul 9 și la 
articolul 10, sau elemente ale acestor 
mențiuni.

(3) Statele membre pot adopta norme 
detaliate privind modalitatea în care 
trebuie să figureze mențiunile specificate 
la alineatele (1) și (2).

(3) Statele membre comunică Comisiei 
textul măsurilor prevăzute la alineatele (1)
(2), fără întârziere.

(4) Statele membre comunică Comisiei 
textul măsurilor prevăzute la alineatele (1)
și (2), fără întârziere.

Or. en
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Justificare

Datorită dificultăților pe care le prezintă etichetarea, inerente produselor alimentare care nu 
sunt preambalate, acestea ar trebui să fie, în principiu, scutite de la majoritatea cerințelor de 
etichetare, cu excepția informațiilor privind substanțele alergene.  Statele membre ar trebui 
să rămână flexibile cu privire la modul cel mai bun de a pune informația la dispoziția 
consumatorilor.

Amendamentul 624
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Propunere de regulament
Articolul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru produsele alimentare prezentate 
ne-preambalate la vânzare către 
consumatorul final și către unitățile de 
restaurație colectivă sau pentru produsele 
alimentare ambalate în locul în care sunt 
vândute la cererea cumpărătorului sau 
preambalate în vederea vânzării lor 
imediate, statele membre pot adopta norme 
detaliate privind modalitatea în care trebuie 
să fie prezentate mențiunile prevăzute la 
articolele 9 și 10.

(1) Pentru produsele alimentare prezentate 
ne-preambalate la vânzare către 
consumatorul final și către unitățile de 
restaurație colectivă sau pentru produsele 
alimentare ambalate în locul în care sunt 
vândute la cererea cumpărătorului sau 
preambalate în vederea vânzării lor 
imediate, statele membre pot adopta norme 
detaliate privind modalitatea în care trebuie 
să fie prezentate mențiunile prevăzute la 
articolele 9 și 10, pe care acestea le pot 
solicita.

(2) Statele membre pot decide să nu 
solicite furnizarea unora dintre 
mențiunile prevăzute la alineatul (1), în 
afara celor specificate la articolul 9 
alineatul (1) litera (c), numai dacă 
unitățile de restaurație colectivă sau 
consumatorul primește totuși informații 
suficiente.
(3) Statele membre comunică Comisiei 
textul măsurilor prevăzute la alineatele (1)
(2), fără întârziere.

(2) Statele membre comunică Comisiei 
textul măsurilor prevăzute la alineatul (1), 
fără întârziere.

Or. en

Justificare

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for result a change of regime for non-
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prepacked foodstuffs, making all the rules contained in the proposal directly applicable to 
non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all of the 
requirements. It is not justified to change the rules for this category of products as there is 
almost no cross-border activity for non-prepacked food, hence no single market concern in 
case of different national rules. Moreover, provisions for prepacked foodstuff are not feasible 
in practice for non-prepacked foodstuffs.

Amendamentul 625
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri naționale pentru produsele 
alimentare care nu sunt preambalate

Măsuri naționale

(1) Pentru produsele alimentare prezentate 
ne-preambalate la vânzare către 
consumatorul final și către unitățile de 
restaurație colectivă sau pentru produsele 
alimentare ambalate în locul în care sunt 
vândute la cererea cumpărătorului sau 
preambalate în vederea vânzării lor 
imediate, statele membre pot adopta norme 
detaliate privind modalitatea în care trebuie 
să fie prezentate mențiunile prevăzute la 
articolele 9 și 10.

(1). Pentru produsele alimentare prezentate 
ne-preambalate la vânzare către 
consumatorul final și către unitățile de 
restaurație colectivă sau pentru produsele 
alimentare ambalate în locul în care sunt 
vândute la cererea cumpărătorului sau 
preambalate în vederea vânzării lor 
imediate, statele membre pot adopta norme 
detaliate privind modalitatea în care trebuie 
să fie prezentate mențiunile prevăzute la 
articolele 9 și 10.

(2) Statele membre pot decide să nu 
solicite furnizarea unora dintre mențiunile 
prevăzute la alineatul (1), în afara celor 
specificate la articolul 9 alineatul (1) litera
(c), numai dacă unitățile de restaurație 
colectivă sau consumatorul primește totuși 
informații suficiente.

(2) Statele membre pot decide să nu 
solicite furnizarea unora dintre mențiunile 
prevăzute la alineatul (1), în afara celor 
specificate la articolul 9 alineatul (1) litera
(c), numai dacă unitățile de restaurație 
colectivă sau consumatorul primește totuși 
informații suficiente.

(3). Statele membre comunică Comisiei 
textul măsurilor prevăzute la alineatele 
(1) (2), fără întârziere.

(3) Statele membre pot decide să nu 
impună afișarea unei declarații 
nutriționale, în conformitate cu articolul 
9 alineatul (1) litera (l) pentru produsele 
și felurile preambalate produse și 
furnizate în mod direct consumatorului 
final de unitățile locale de vânzare cu 
amănuntul sau restaurantele locale 
pentru colectivități dacă aceste produse și 
feluri sunt produse într-un mod 
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nestandardizat, în care ingredientele și 
rețetele pot varia în mod frecvent.

Or. en

Justificare

Produsele alimentare sau mâncărurile preambalate produse de unitățile mici de vânzare cu 
amănuntul sau de restaurantele pentru colectivități sunt produse într-un mod nestandardizat, 
în care ingredientele și rețetele pot varia în mod frecvent, probabil de la o zi la alta. Prin 
urmare, este important ca aceste tipuri de alimente să fie exceptate de la cerința prezentării 
unei declarații nutriționale, fie la nivel general, fie prin acordarea dreptului statelor membre 
de a stabili norme pentru aceste categorii, așa cum este cazul produselor alimentare 
nepreambalate.

Amendamentul 626
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1).  Pentru produsele alimentare 
prezentate ne-preambalate la vânzare către 
consumatorul final și către unitățile de 
restaurație colectivă sau pentru produsele 
alimentare ambalate în locul în care sunt 
vândute la cererea cumpărătorului sau 
preambalate în vederea vânzării lor 
imediate, statele membre pot adopta norme 
detaliate privind modalitatea în care trebuie 
să fie prezentate mențiunile prevăzute la 
articolele 9 și 10.

(1)  Pentru produsele alimentare prezentate 
ne-preambalate la vânzare către 
consumatorul final și către unitățile de 
restaurație colectivă sau pentru produsele 
alimentare ambalate în locul în care sunt 
vândute la cererea cumpărătorului sau 
preambalate în vederea vânzării lor 
imediate, statele membre pot adopta norme 
detaliate privind modalitatea în care trebuie 
să fie prezentate mențiunile prevăzute la 
articolele 9 și 10. Mențiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) litera (c) sunt 
prezentate în toate situațiile într-un mod 
care să permită consumatorului să le 
verifice fără a pune întrebări.

Or. de

Justificare

Eine verpflichtende Kennzeichnung allergener Zutaten ist zu begrüßen. Darüber hinaus ist 
allerdings erforderlich, auch die Art und Weise dieser Information verpflichtend zu regeln:
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Informationen, die nur auf aktive Nachfrage des Verbrauchers offenbart werden, setzen die 
Überwindung einer psychologischen Hemmschwelle voraus. Die Information ist deshalb vom 
Lebensmittelunternehmer dergestalt vorzuhalten, dass der Verbraucher sie ohne Nachfrage 
einsehen kann, beispielsweise durch Schilder in der Nähe der Lebensmittel oder Auslage 
eines Zutatenverzeichnisses im Verkaufsraum.

Amendamentul 627
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot decide să nu 
solicite furnizarea unora dintre mențiunile 
prevăzute la alineatul (1), în afara celor 
specificate la articolul 9 alineatul (1) litera
(c), numai dacă unitățile de restaurație 
colectivă sau consumatorul primește totuși 
informații suficiente.

(2) Statele membre pot decide să nu 
solicite furnizarea unora dintre mențiunile 
prevăzute la alineatul (1), în afara celor 
specificate la articolul 9 alineatul (1) litera
(c) și la articolul 10, numai dacă unitățile 
de restaurație colectivă sau consumatorul 
primește totuși informații suficiente.

Or. en

Justificare

Este important ca cerințele prevăzute în anexa III privind „produsele alimentare a căror 
etichetare trebuie să includă una sau mai multe mențiuni”, ca de exemplu produsele 
alimentare ambalate în anumite gaze, produsele alimentare cu un conținut ridicat de cafeină 
etc., să fie aplicabile, de asemenea, produselor alimentare ne-preambalate.

Amendamentul 628
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia consultă Comitetul permanent 
pentru lanțul alimentar și sănătatea animală 
înființat prin articolul 58 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 în cazul 
în care consideră că o astfel de consultare 

(2) Comisia este asistată de către Comitetul 
permanent pentru lanțul alimentar și 
sănătatea animală înființat prin articolul 58 
din Regulamentul (CE) nr. 178/2002. 
Comisia va institui, de asemenea, o 
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este utilă sau în cazul în care un stat 
membru solicită acest lucru.

procedură oficială de notificare destinată 
tuturor părților interesate, în conformitate 
cu dispozițiile Directivei 98/34.

Or. en

Justificare

Procedurile actuale de introducere a unor măsuri noi de etichetare sunt lipsite de 
transparență și nu există cerințe de consultare a părților interesate externe.  Având în vedere 
că noile reguli de etichetare vor avea un impact negativ asupra liberei circulații a mărfurilor, 
este important ca măsurile propuse să fie analizate la scară largă, oferindu-se părților 
interesate posibilitatea de a formula comentarii.  Propunerile nu trebuie să fie adoptate 
înainte de evaluarea compatibilității acestora cu libertățile pieței interne.

Amendamentul 629
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Directiva 98/34/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 iunie 
1998 de stabilire a unei proceduri pentru 
furnizarea de informații în domeniul 
standardelor și reglementărilor tehnice nu 
se aplică măsurilor cuprinse în procedura 
de notificare la care s-a făcut referire la 
alineatele (1)-(4).

eliminat

Or. en

Justificare

Amendamentul propus la articolul 42 alineatul (2) introduce o cerință privind o procedură de 
notificare transparentă, care să implice consumatorii și producătorii.  Un astfel de proces 
este extrem de important atunci când sunt evaluate informații noi de etichetare.  Prin urmare, 
este necesară eliminarea exceptării de la examinarea formală a oricăror propuneri noi de 
etichetare.
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Amendamentul 630
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia poate adopta norme detaliate de 
aplicare a prezentului capitol. Respectivele 
măsuri de modificare a elementelor 
neesențiale din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. de

Justificare

Corectarea și adaptarea alineatului în cauză pentru a-l aduce în conformitate cu procedura 
de comitologie prevăzută.

Amendamentul 631
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia poate adopta norme detaliate de 
aplicare a prezentului capitol. Respectivele 
măsuri, care au scopul de a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin 
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completarea acestuia se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control.

Amendamentul 632
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Capitolul VII

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL VII Capitol eliminat;
DEZVOLTAREA SISTEMELOR 

NAȚIONALE

Or. en

Justificare

Dispozițiile naționale contravin principiului armonizării și liberei circulații a bunurilor pe 
piața internă.

Amendamentul 633
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 44 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemele naționale Sistemele cu titlu voluntar ale statelor 
membre

Or. en

Justificare

It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation.  Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging 
and is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to 
continue as it will inform future discussions on interpretive labelling.
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Amendamentul 634
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot adopta, recomanda 
sau, altfel, viza sistemele naționale 
reprezentate de norme neobligatorii 
precum recomandări, orientări, standarde 
sau orice alte norme neobligatorii, 
(denumite în continuare „sisteme 
naționale”) care au drept scop să asigure 
aplicarea următoarelor dispoziții în 
conformitate cu cerințele esențiale 
prevăzute de:

(1) Statele membre pot adopta, recomanda 
sau, altfel, viza sistemele naționale 
reprezentate de norme neobligatorii 
precum recomandări, orientări, standarde 
sau orice alte norme neobligatorii, 
(denumite în continuare „sisteme 
naționale”) care au drept scop să asigure 
aplicarea articolului 33 alineatul (2), 
referitor la forme suplimentare de 
formulare a declarației nutriționale, în 
conformitate cu cerințele esențiale 
prevăzute de:

(a) articolul 33 alineatul (2) privind forme 
suplimentare de exprimare a declarației 
nutriționale;
(b) articolul 34 alineatul (5) privind 
prezentarea declarației nutriționale.

Or. de

Justificare

Ținând seama de amendamentul depus de aceeași persoană la articolul 34, care dispune 
introducerea etichetării nutriționale grafice obligatorii în toate statele membre, lista 
prevăzută la articolul 44 nu este necesară.

Amendamentul 635
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot adopta, recomanda (1) Statele membre pot adopta, recomanda 
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sau, altfel, viza sistemele naționale 
reprezentate de norme neobligatorii 
precum recomandări, orientări, standarde 
sau orice alte norme neobligatorii, 
(denumite în continuare „sisteme 
naționale”) care au drept scop să asigure 
aplicarea următoarelor dispoziții în 
conformitate cu cerințele esențiale 
prevăzute de:

sau, altfel, viza sistemele naționale. Aceste 
sisteme naționale ar avea drept scop să 
asigure aplicarea următoarelor dispoziții și 
faptul că acestea sunt în conformitate cu 
cerințele esențiale prevăzute de:

(a) articolul 33 alineatul (2) privind forme 
suplimentare de exprimare a declarației 
nutriționale;

(a) articolul 33 alineatul (2) privind forme 
suplimentare de exprimare a declarației 
nutriționale;

(b) articolul 34 alineatul (5) privind 
prezentarea declarației nutriționale.

(b) articolul 34 alineatul (5) privind 
prezentarea declarației nutriționale.

Or. en

Justificare

It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation.  Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging 
and is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to 
continue as it will inform future discussions on interpretive labelling.

Amendamentul 636
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot să dezvolte sisteme 
naționale din proprie inițiativă sau la 
cererea părților interesate în conformitate 
cu principiile și cerințele generale 
prevăzute în capitolele II și III din 
prezentul regulament și:

(3) Statele membre pot să dezvolte sisteme 
naționale, în plus față de cele menționate 
la alineatul (1), din proprie inițiativă sau la 
cererea părților interesate în conformitate 
cu principiile și cerințele generale 
prevăzute în capitolele II și III din 
prezentul regulament și:

(a) în urma cercetărilor amănunțite 
referitoare la protecția consumatorilor; 

(a) în urma cercetărilor amănunțite 
referitoare la protecția consumatorilor și pe 
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precum și baza unor probe științifice solide; precum 
și

(b) în urma unei consultări ample a unei 
serii vaste de părți interesate, prin 
valorificarea celor mai bune practici.

(b) în urma unei consultări ample a unei 
serii vaste de părți interesate, prin 
valorificarea celor mai bune practici.

Or. en

Justificare

Statele membre dispun de sisteme naționale și în alte domenii, cărora  ar trebui să li se 
permită să continue, iar statelor membre ar trebui să li se permită să facă schimb de 
experiență. 

Amendamentul 637
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 44 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre furnizează Comisiei 
detalii privind sistemele naționale 
menționate la alineatul (1), inclusiv un 
element de identificare pentru produsele 
alimentare care sunt etichetate în 
conformitate cu sistemul național 
respectiv. Comisia face cunoscute 
respectivele detalii publicului, în special 
printr-o pagină web creată în acest scop.

Or. en

Justificare

Sistemele naționale și de îndrumare nu pot fi abordate în același mod și ar trebui să fie 
separate în secțiuni diferite ale acestui articol.  Statele membre dispun de îndrumări 
privitoare la bunelor practici și în alte aspecte ale domeniului etichetării, inclusiv în privința 
clarității, a  țării de origine și a etichetării substanțelor alergene („poate conține”). Acest 
capitol reprezintă un mijloc de a face cunoscute aceste abordări inovatoare și de a ajunge la 
cele mai bune practici în industria alimentară prin alte mijloace decât cele legate de 
reglementare.
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Amendamentul 638
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sistemele naționale includ mecanismele 
corespunzătoare pentru a permite 
consumatorilor să identifice produsele 
alimentare care sunt etichetate în 
conformitate cu sistemele naționale, pentru 
a monitoriza nivelul de conformitate cu 
sistemul și pentru a evalua impactul 
acestuia.

(4) Sistemele naționale pot include
mecanismele corespunzătoare pentru a 
permite consumatorilor să identifice 
produsele alimentare care sunt etichetate în 
conformitate cu sistemele naționale, pentru 
a monitoriza nivelul de conformitate cu 
sistemul și pentru a evalua impactul 
acestuia.

Or. en

Justificare

Evidențierea printr-un element de identificare a produselor alimentare care respectă cele mai 
bune practici nu este întotdeauna practică.  De exemplu, cum s-ar putea aplica acest lucru 
unui produs alimentar care respectă 5 din cele 20 de recomandări conținute în îndrumări? 
Acest articol ar trebui să reflecte această realitate.

Amendamentul 639
John Bowis

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre furnizează Comisiei 
detalii privind sistemele naționale 
menționate la alineatul (1), inclusiv un 
element de identificare pentru produsele 
alimentare care sunt etichetate în 
conformitate cu sistemul național 
respectiv. Comisia face cunoscute 
respectivele detalii publicului, în special 
printr-o pagină web creată în acest scop.

(5) Statele membre furnizează Comisiei 
detalii privind sistemele naționale și 
îndrumările privitoare la bunele practici 
la care se face referință în acest articol. 
Comisia face cunoscute respectivele detalii 
publicului, în special printr-o pagină web 
creată în acest scop.
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Or. en

Amendamentul 640
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre furnizează Comisiei 
detalii privind sistemele naționale 
menționate la alineatul (1), inclusiv un 
element de identificare pentru produsele 
alimentare care sunt etichetate în 
conformitate cu sistemul național respectiv. 
Comisia face cunoscute respectivele detalii 
publicului, în special printr-o pagină web 
creată în acest scop.

(5) Statele membre furnizează Comisiei 
detalii privind sistemele naționale 
menționate la alineatul (1), precum 
criteriile și studiile științifice care stau la 
baza acestora, inclusiv un element de 
identificare pentru produsele alimentare 
care sunt etichetate în conformitate cu 
sistemul național respectiv. Comisia face 
cunoscute respectivele detalii publicului, în 
special printr-o pagină web creată în acest 
scop.

Or. en

Justificare

Această dispoziție este esențială pentru a asigura transparența în privința sistemelor 
naționale..

Amendamentul 641
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 51a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 51a
Modificare la Regulamentul (CE) nr. 
104/2000
La articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 
104/2000, se adaugă următorul paragraf: 
(d) dacă peștele provine din stocuri care 
fac obiectul unui plan de refacere adoptat 
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de UE.

Or. en

Justificare

Este de un interes major pentru consumatori, atunci când iau decizia de a cumpăra, să știe 
dacă stocurile speciei de pește în cauză sunt în pericol. Prin urmare, articolul privind 
informațiile destinate consumatorilor, conținute în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 
104/2000 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură, ar trebui modificat pentru a permite consumatorilor să ia o decizie în cunoștință 
de cauză.

Amendamentul 642
Péter Olajos

Propunere de regulament
Articolul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 14 alineatul (1) se aplică din 
[prima zi a lunii, pe o perioadă de 3 ani de 
la intrarea în vigoare].

Articolul 14 alineatul (1) se aplică din 
[prima zi a lunii, pe o perioadă de 3 ani de 
la intrarea în vigoare].

Articolele 29-34 se aplică începând cu 
[prima zi a lunii, 3 ani de la intrarea în 
vigoare], cu excepția produselor alimentare 
etichetate de întreprinderi care au, la data 
intrării în vigoare, mai puțin de 10 angajați 
și a căror cifră de afaceri anuală și/sau al 
căror total al bilanțului anual nu depășește 
2 milioane EUR, pentru care respectivele 
articole se aplică începând cu [prima zi a 
lunii, 5 ani de la intrarea în vigoare].

Articolele 29-34 se aplică începând cu 
[prima zi a lunii, 3 ani de la intrarea în 
vigoare], cu excepția produselor alimentare 
etichetate de întreprinderi care au, la data
intrării în vigoare, mai puțin de 10 angajați 
și a căror cifră de afaceri anuală și/sau al 
căror total al bilanțului anual nu depășește 
2 milioane EUR, pentru care respectivele 
articole se aplică începând cu [prima zi a 
lunii, 5 ani de la intrarea în vigoare].

Produsele alimentare introduse pe piață 
înaintea datei de punere în aplicare a 
prezentului regulament care nu respectă 
dispozițiile acestuia pot fi comercializate 
până la epuizarea stocurilor.
Articolul 17 alineatul (1) se aplică din 
[prima zi a lunii, pe o perioadă de 15 ani 
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de la intrarea în vigoare].

Or. en

Justificare

Tranziția: Alinierea la prevederile articolului 3 alineatul (3). Pentru a acoperi ciclul de viață 
îndelungat al produselor.

15 ani: Buteliile din sticlă destinate reutilizării, care au un marcaj indelebil, au un ciclu de 
viață îndelungat. Acestea pot fi reumplute de 30-40 ori, în funcție de tehnologiile de 
producție. 

Amendamentul 643
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 14 alineatul (1) se aplică din 
[prima zi a lunii, pe o perioadă de 3 ani de 
la intrarea în vigoare].

Articolul 14 alineatul (1) se aplică din 
[prima zi a lunii, pe o perioadă de 3 ani de 
la intrarea în vigoare].

Articolele 29-34 se aplică începând cu 
[prima zi a lunii, 3 ani de la intrarea în 
vigoare], cu excepția produselor alimentare 
etichetate de întreprinderi care au, la data 
intrării în vigoare, mai puțin de 10 angajați 
și a căror cifră de afaceri anuală și/sau al 
căror total al bilanțului anual nu depășește 
2 milioane EUR, pentru care respectivele 
articole se aplică începând cu [prima zi a 
lunii, 5 ani de la intrarea în vigoare].

Articolele 29-34 se aplică începând cu 
[prima zi a lunii, 3 ani de la intrarea în 
vigoare], cu excepția produselor alimentare 
etichetate de întreprinderi care au, la data 
intrării în vigoare, mai puțin de 50 angajați 
și a căror cifră de afaceri anuală și/sau al 
căror total al bilanțului anual nu depășește 
2 milioane EUR, pentru care respectivele 
articole se aplică începând cu [prima zi a 
lunii, 5 ani de la intrarea în vigoare].

Produsele alimentare introduse pe piață 
înaintea datei de punere în aplicare a 
prezentului regulament care nu respectă 
dispozițiile acestuia pot fi comercializate 
până la epuizarea stocurilor.
Articolul 17 alineatul (1) se aplică din 
[prima zi a lunii, pe o perioadă de 15 ani 
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de la intrarea în vigoare].

Or. en

Amendamentul 644
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 14 alineatul (1) se aplică din 
[prima zi a lunii, pe o perioadă de 3 ani de 
la intrarea în vigoare].

Articolul 14 alineatul (1) se aplică din 
[prima zi a lunii, pe o perioadă de 3 ani de 
la intrarea în vigoare].

Articolele 29-34 se aplică începând cu 
[prima zi a lunii, 3 ani de la intrarea în 
vigoare], cu excepția produselor alimentare 
etichetate de întreprinderi care au, la data 
intrării în vigoare, mai puțin de 10 angajați 
și a căror cifră de afaceri anuală și/sau al 
căror total al bilanțului anual nu depășește 
2 milioane EUR, pentru care respectivele 
articole se aplică începând cu [prima zi a 
lunii, 5 ani de la intrarea în vigoare].

Articolele 29-34 se aplică începând cu 
[prima zi a lunii, 3 ani de la intrarea în 
vigoare], cu excepția produselor alimentare 
etichetate de întreprinderi care au, la data 
intrării în vigoare, mai puțin de 50 angajați 
și a căror cifră de afaceri anuală și/sau al 
căror total al bilanțului anual nu depășește 
2 milioane EUR, pentru care respectivele 
articole se aplică începând cu [prima zi a 
lunii, 5 ani de la intrarea în vigoare].

Produsele alimentare introduse pe piață 
înainte de data intrării în vigoare a 
prezentului regulament pot fi 
comercializate până la epuizarea 
completă a stocurilor.

Or. de

Justificare

Regulile speciale privind IMM-urile și numărul de angajați ai acestora trebuie să fie 
formulate într-un sens mai larg pentru a fi eficace. Trebuie să se permită ca produsele 
alimentare introduse pe piață înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament să 
poată fi comercializate până la epuizarea completă a stocurilor.
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Amendamentul 645
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 14 alineatul (1) se aplică din 
[prima zi a lunii, pe o perioadă de 3 ani de 
la intrarea în vigoare].
Articolele 29-34 se aplică începând cu 
[prima zi a lunii, 3 ani de la intrarea în 
vigoare], cu excepția produselor 
alimentare etichetate de întreprinderi care 
au, la data intrării în vigoare, mai puțin 
de 10 angajați și a căror cifră de afaceri 
anuală și/sau al căror total al bilanțului 
anual nu depășește 2 milioane EUR, 
pentru care respectivele articole se aplică 
începând cu [prima zi a lunii, 5 ani de la 
intrarea în vigoare].

Articolele 29-34 se aplică începând cu 
[prima zi a lunii, 5 ani de la intrarea în 
vigoare].

Produsele alimentare etichetate înainte de 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament pot fi comercializate până la 
epuizarea completă a stocurilor.
Cerințele stabilite în conformitate cu 
articolul 17 alineatul (1) se aplică din 
[prima zi a lunii, pe o perioadă de 15 ani 
de la intrarea în vigoare].

Or. de

Justificare

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Article 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle.

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 

Adlib Express Watermark



PE418.219v01-00 78/78 AM\762308RO.doc

RO

sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann.
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