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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acum când obezitatea devine o preocupare majoră pe continentul european, deși 
îndoielile privind anumite produse persistă, este extrem de importantă obținerea de către 
consumatori a oricărei informații necesare pentru păstrarea sănătății. Propunerea 
Comisiei poate contribui la atingerea acestui obiectiv.

Această propunere se articulează în jurul a două axe principale: obligațiile generale în materie 
de etichetare a produselor alimentare, pe de o parte, și etichetarea componentelor nutritive, pe 
de altă parte.

1. Etichetarea generală a produselor alimentare

Punctul principal al textului propus de Comisie este fuzionarea diferitelor texte specifice într-
un singur regulament transversal. Se prevede doar o singură scutire pentru băuturile alcoolice, 
datorită caracterului lor specific. Dacă această scutire temporară se justifică, ar fi bine totuși 
să se reducă la doi ani – în loc de cinci – termenul propus de Comisie pentru prezentarea 
unui raport privind etichetarea băuturilor alcoolice și de a extinde această scutire și la cidru, 
din motive de coerență.

Printre punctele pozitive ale propunerii, trebuie subliniată includerea produselor care nu 
sunt preambalate, care de aici înainte sunt supuse unui anumit număr de obligații, în special 
în ceea ce privește informațiile privind alergenii.  

Sunt de asemenea clar definite obligațiile și responsabilitățile diferitelor verigi din lanțul 
de aprovizionare până la consumatorul final, deși o reechilibrare a raportului dintre 
furnizori și distribuitori poate fi de dorit, chiar necesară.

În plus, introducerea de reguli mai stricte privind menționarea țării de origine a 
produselor este indispensabilă pentru consumatori, care doresc din ce în ce mai mult să fie 
informați privind originea și proveniența produselor. 

Cu toate acestea, pentru a nu se ajunge la un surplus de informații, menționarea obligatorie a 
țării de origine ar trebui să se limiteze, pentru produsele preparate din ingrediente de diferite 
origini, la ingredientele caracteristice și la componentele esențiale ale produsului preparat.  

În vederea asigurării clarității informațiilor și având în vedere succesul nesigur al liniilor 
directoare voluntare definite de industrie, Comisia a introdus o dimensiune minimă de 3 mm a 
caracterelor de imprimare a informațiilor obligatorii. Această dimensiune pare excesivă și 
poate conduce la o mărire a dimensiunii ambalajelor, fapt care afectează prioritățile de mediu 
afișate de politicile UE. Un sistem proporțional cu dimensiunea ambalajelor mai mici de 50 
cm²  pare a fi mai adecvat.

În final, nu este acceptabil ca elemente esențiale, cum ar fi listele de informații obligatorii, 
să poată fi modificate printr-o simplă procedură de comitologie.
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2. Etichetarea componentelor nutritive

Conform concluziilor din Cartea albă din mai 2007 consacrată problemelor de sănătate legate 
de nutriție, Comisia a considerat că consumatorii trebuie să aibă acces la informații clare, 
coerente și vizibile. Se propune deci ca informațiile nutriționale principale să fie afișate pe 
partea din față a ambalajelor, iar ansamblul informațiilor complementare să fie înscrise sub 
formă de tabel pe spatele ambalajului. Principiul este bun, dar trebuie totuși clarificate mai 
multe puncte:

- pentru a evita obstacolele în calea schimburilor comerciale și pentru ca informațiile destinate 
consumatorilor să fie lizibile și ușor de înțeles în toate țările UE, Comisia ar trebui să propună 
cât mai curând posibil un raport privind modalitățile de stabilire a unei prezentări 
armonizate a informațiilor nutriționale;

- aceste informații principale ar trebui prezentate sub formă grafică pe partea din față a 
ambalajului și ar trebui să cuprindă procentul din aporturile zilnice pentru fiecare 
element nutritiv;

- menționarea cantității de acizi grași trans (grăsimi hidrogenate) ar trebui de asemenea să se 
facă pe partea din față și ar trebui ca acest component să fie menționat în mod special în lista 
de ingrediente;

- până la terminarea perioadei de tranziție, ar trebui stabilite definiții prin comitologie pentru a 
putea exprima informațiile nutriționale pe porție, pentru fiecare tip de produs pentru care 
exprimarea cantităților la 100g nu este adaptată.

Obiectivul care trebuie atins este o mai bună educare a consumatorilor, prin intermediul unor 
informații complete, lizibile și armonizate la nivel european. 

Un consumator bine informat și mai bine educat devine un cetățean responsabil de 
propria sănătate.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Normele comunitare ar trebui să se 
aplice numai întreprinderilor, al căror 
concept implică o anumită continuitate a 
activităților și un anumit nivel de 
organizare. Operațiuni cum ar fi 
manipularea ocazională, servirea și 
vânzarea produselor alimentare de către 
persoane fizice în cadrul unor evenimente 
ocazionale precum strângeri de fonduri în 
scopuri caritabile sau târguri ale 
comunității locale și reuniuni nu sunt 
reglementate de domeniul de aplicare al 
prezentului regulament.

(15) Normele comunitare ar trebui să se 
aplice numai întreprinderilor, al căror 
concept implică o anumită continuitate a 
activităților și un anumit nivel de 
organizare. Cu excepția informațiilor 
despre alergeni, serviciile de alimentație 
publică asigurate de societățile de 
transport nu ar trebui să intre sub 
incidența prezentului regulament decât în 
caz de conexiune între două puncte de pe 
teritoriul Comunității. Operațiuni cum ar 
fi manipularea ocazională, servirea și 
vânzarea produselor alimentare de către 
persoane fizice în cadrul unor evenimente 
ocazionale precum strângeri de fonduri în 
scopuri caritabile sau târguri ale 
comunității locale și reuniuni nu ar trebui 
să fie reglementate de domeniul de aplicare 
al prezentului regulament.

Or. fr

Justificare

Pentru conexiunile care provin sau care au ca destinație țări din afara UE, este posibil ca 
societățile de transport să nu găsească furnizori care să respecte obligațiile de informare. 
Obligarea transportatorilor la respectarea regulamentului pentru aceste conexiuni poate 
cauza un dezavantaj competitiv pentru transportatorii din UE, care ar fi singurii ce ar trebui 
să respecte regulamentul. Orice transportator, indiferent de țara de origine, trebuie să se 
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conformeze acestui regulament în caz de conexiuni intracomunitare.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, nu modifică informațiile care 
însoțesc un produs alimentar dacă o astfel 
de modificare ar induce în eroare 
consumatorul final sau ar reduce în orice 
alt mod nivelul de protecție a 
consumatorului, în special în ceea ce 
privește aspectele de sănătate.

(2) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, nu modifică informațiile care 
însoțesc un produs alimentar dacă o astfel 
de modificare ar induce în eroare 
consumatorul final sau ar reduce în orice 
alt mod nivelul de protecție a 
consumatorului, în special în ceea ce 
privește aspectele de sănătate, precum și 
capacitatea acestuia de a face o alegere 
informată.

Or. fr

Justificare

Această responsabilitate nu ar trebui să se limiteze doar la chestiuni legate de protecția 
sănătății.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorii din sectorul alimentar 
responsabili pentru activități de vânzare cu 
amănuntul sau de distribuție care nu 
afectează informațiile referitoare la 
produsele alimentare au grijă să asigure, 
în limita activităților lor respective, 
prezența cerințelor aplicabile privind 
informațiile referitoare la produsele 
alimentare, în special refuzând furnizarea 
de produse alimentare despre care știu sau 
suspectează, pe baza informațiilor pe care 

(4) În limita activităților lor respective, 
operatorii din sectorul alimentar 
responsabili pentru activități de vânzare cu 
amănuntul sau de distribuție care nu 
afectează informațiile referitoare la 
produsele alimentare nu furnizează 
produse alimentare despre care știu, pe 
baza informațiilor pe care le dețin în 
calitate de profesioniști sau care le-au fost 
transmise de către furnizorii lor, că nu 
respectă dispozițiile din prezentul 
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le dețin în calitate de profesioniști, că nu 
respectă cerințele respective.

regulament.

Or. fr

Justificare

Distribuitorii nu pot fi considerați a priori responsabili în totalitate de informațiile afișate pe 
produsele care nu poartă marca lor.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, asigură transmiterea 
informațiilor privind produsele alimentare 
care nu sunt preambalate operatorului care 
recepționează alimentele respective pentru 
a permite, după caz, furnizarea către 
consumatorul final a informațiilor 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare menționate la articolul 9 
alineatul (1) literele (a)-(c).

(5) Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, asigură transmiterea 
informațiilor privind produsele alimentare 
care nu sunt preambalate operatorului care 
recepționează alimentele respective pentru 
a permite, după caz, furnizarea către 
consumatorul final a informațiilor 
obligatorii referitoare la produsele 
alimentare menționate la articolul 9 
alineatul (1) literele (a)-(d), (f) și (i).

Or. fr

Justificare

Obligațiile privind furnizarea de informații legate de cantitatea ingredientelor și țara de 
origine ar trebui să se aplice și produselor care nu sunt preambalate.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mențiunile prevăzute la alineatul (1) 
sunt exprimate prin cuvinte și cifre, cu 

(2) Mențiunile prevăzute la alineatul (1) 
sunt exprimate prin cuvinte și cifre, cu 
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excepția cazurilor în care consumatorii sunt 
informați, în ceea ce privește una sau mai 
multe mențiuni, despre alte forme de 
exprimare stabilite de măsurile de aplicare 
adoptate de Comisie. 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).

excepția cazurilor în care consumatorii sunt 
informați, în ceea ce privește una sau mai 
multe mențiuni, despre alte forme de 
exprimare.

Or. fr

Justificare

Lista informațiilor obligatorii fiind unul dintre elementele principale ale prezentului 
regulament, nu este logic ca aceasta să fie modificată printr-o procedură de reglementare cu 
control.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate modifica lista 
mențiunilor obligatorii prevăzute la 
alineatul (1). 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. fr

Justificare

Lista informațiilor obligatorii fiind unul dintre elementele principale ale prezentului 
regulament, nu este logic ca aceasta să fie modificată printr-o procedură de reglementare cu 
control.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea de 
cel puțin 3 mm și sunt prezentate astfel 
încât să asigure un contrast considerabil 
între caracterele tipărite și fond.

(1) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare specifice aplicabile anumitor 
produse alimentare în ceea ce privește 
cerințele menționate la articolul 9 alineatul 
(1) literele (a)-(k), atunci când apar pe 
ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, 
mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau 
pe etichetă cu caractere cu dimensiunea de 
cel puțin 2,5 mm, utilizându-se caractere 
lizibile, și sunt prezentate astfel încât să 
asigure un contrast considerabil între 
caracterele tipărite și fond.

Or. fr

Justificare

O dimensiune minimă de 3 mm ar contribui la mărirea dimensiunii ambalajelor, ceea ce este 
în contradicție cu obiectivele de mediu. O dimensiune ușor mai mică este suficientă pentru 
marea majoritate a consumatorilor, cu condiția aplicării unor criterii de lizibilitate stricte.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1), literele (a), (e) și (k) figurează 
în același câmp vizual.

(2) Mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1), literele (a), (e) și (k), pe de o 
parte, și mențiunile prevăzute la articolul 
9 alineatul (1) literele (c), (f), (g) și (j), pe 
de altă parte, figurează în același câmp 
vizual. 

Or. fr
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Justificare

Toate informațiile sanitare sau cu privire la sănătate ar trebui să apară în același câmp 
vizual (alergeni, data expirării, condiții de păstrare și mod de utilizare).

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dimensiunea minimă a caracterelor 
menționată la alineatul (1) nu se aplică în 
cazul ambalajelor sau al recipientelor a 
căror suprafață maximă este mai mică de 
10 cm².

(4) Dimensiunea minimă a caracterelor 
menționată la alineatul (1) nu se aplică în 
cazul ambalajelor sau al recipientelor a 
căror față cea mai mare este mai mică de 
25 cm². O dimensiune minimă de 1,5 mm 
a caracterelor se aplică ambalajelor sau 
recipientelor a căror față cea mai mare 
are o suprafață mai mică de 50 cm². 
Pentru aceste categorii de ambalaje sau 
de recipiente pot fi introduse dispoziții 
naționale speciale în cazul în care statul 
membru are mai multe limbi oficiale.

Or. fr

Justificare

Ar trebui să se țină seama de ambalajele mici de până la 50 cm². În plus, pentru aceste 
categorii de ambalaje, ar trebui să se țină seama de folosirea obligatorie a mai multor limbi 
pe anumite piețe naționale.  

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor 
a căror suprafață cea mai mare măsoară 
mai puțin de 10 cm2, numai mențiunile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele 
(a), (c), (e), (f) sunt obligatorii pe ambalaj 
sau pe etichetă. Mențiunile prevăzute la 

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 14 alineatul (4), în cazul 
ambalajelor sau al recipientelor a căror față
cea mai mare măsoară mai puțin de 25 cm2, 
numai mențiunile prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) literele (a), (b), (c), (e), (f) 
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articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt 
furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la 
dispoziție la cererea consumatorului.

sunt obligatorii pe ambalaj sau pe etichetă 
Pentru a remedia eventuale probleme de 
lizibilitate, mențiunile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt, de 
asemenea, furnizate prin alte mijloace sau 
sunt puse la dispoziție la cererea 
consumatorului.

Or. fr

Justificare

Lista ingredientelor ar trebui întotdeauna menționată, indiferent de dimensiunea ambalajului. 
Cu toate acestea, deoarece aplicarea articolului 14 alineatul (4) nu garantează o lizibilitate 
optimă pentru toți consumatorii, ar trebui ca aceste informații să poată fi furnizate și prin 
alte mijloace.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 –litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, berea și băuturile spirtoase, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
[…] din […] al Parlamentului European și 
al Consiliului privind definirea, descrierea, 
prezentarea, etichetarea și protecția 
indicațiilor geografice ale băuturilor 
spirtoase și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1576/89 al Consiliului. Comisia 
întocmește un raport după [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] privind aplicarea articolului 
19 pentru produsele respective, care poate 
fi însoțit de măsuri specifice de stabilire a 
normelor de etichetare a ingredientelor. 
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 

(e) vinul, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, berea, cidrul, rachiul de pere
și băuturile spirtoase, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 110/2008 din 15 
ianuarie 2008 al Parlamentului European și 
al Consiliului privind definirea, descrierea, 
prezentarea, etichetarea și protecția 
indicațiilor geografice ale băuturilor 
spirtoase și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1576/89 al Consiliului. Comisia 
întocmește un raport după doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament privind aplicarea articolului 19 
pentru produsele respective, care poate fi 
însoțit de măsuri specifice de stabilire a 
normelor de etichetare a ingredientelor. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
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articolul 49 alineatul (3). reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. fr

Justificare

Dacă se justifică acordarea unei scutiri temporare pentru a se lua în considerare aspectele 
specifice băuturilor alcoolizate, termenul de cinci ani pare excesiv, iar Comisia ar trebui să 
prezinte un raport în termen de doi ani.   Pentru a asigura coerența, cidrul și rachiul de pere 
ar trebui de asemenea scutite.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
glucide, cu referire în mod special la 
zaharuri, și sare.

(b) cantitatea de lipide, acizi grași saturați, 
acizi grași trans, glucide, cu referire în 
mod special la zaharuri, și sare.

Or. fr

Justificare

Acizii trans ar trebui să facă obiectul unei declarații obligatorii. Poate fi util pentru 
consumator să se indice separat colesterolul de grăsimile care îl conțin. 

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cantitatea de fibre și de proteine.

Or. fr

Justificare

Acizii, fibrele și proteinele ar trebui să facă obiectul unei declarații obligatorii. 
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, bere și 
băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite la 
articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. […] din […] al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia întocmește 
un raport după [cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament] privind 
aplicarea prezentului alineat pentru 
produsele respective, care poate fi însoțit 
de măsuri specifice de stabilire a normelor 
referitoare la declarația nutrițională pentru 
aceste produse. 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).

Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, bere, 
cidru, rachiu de pere și băuturi spirtoase, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
110/2008 din 15 ianuarie 2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protecția indicațiilor 
geografice ale băuturilor spirtoase și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului. Comisia întocmește 
un raport după [doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament] privind 
aplicarea prezentului alineat pentru 
produsele respective, care poate fi însoțit 
de măsuri specifice de stabilire a normelor 
referitoare la declarația nutrițională pentru 
aceste produse. 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. fr

Justificare

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 –litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acizi grași trans; eliminat



PE414.258v01-00 14/23 PA\747405RO.doc

RO

Or. fr

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – literele f și g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) fibre; eliminate
(g) proteine;

Or. fr

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) colesterol;

Or. fr

Justificare

Poate fi util pentru consumator să se indice separat colesterolul de grăsimile care îl conțin.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 29 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) alte substanțe menționate în partea A 
a anexei XIII.
Această declarație poate de asemenea să 
includă componente din categoriile de 
mai sus, cu condiția ca nutrientul compus 
să fie și el menționat.
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Or. fr

Justificare

Adăugarea de „alte substanțe” este o chestiune de coerență cu anexa XIII. Precizarea 
componentelor din categoriile principale se poate dovedi de asemenea utilă (Omega-3 
reprezintă, de exemplu, o componentă a acizilor grași polinesaturați). 

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declarația nutrițională obligatorie este 
exprimată, după caz, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea B din anexa XI pentru 100 g, 100 
ml sau pe porție. Eventualele mențiuni 
privind vitaminele și mineralele sunt 
exprimate, de asemenea, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea A punctul 1 din anexa XI .

(3) Declarația nutrițională obligatorie este 
exprimată ca procent din aporturile 
alimentare de referință stabilite în partea B 
din anexa XI pentru 100 g, 100 ml sau pe 
porție. Această declarație trebuie însoțită 
de mențiunea „aporturi zilnice maxime 
recomandate”. Eventualele mențiuni 
privind vitaminele și mineralele sunt 
exprimate, de asemenea, ca procent din 
aporturile alimentare de referință stabilite 
în partea A punctul 1 din anexa XI .

Or. fr

Justificare

Menționarea în procente din aporturile de referință ar trebui să fie obligatorie. Totuși, 
trebuie să se indice clar faptul că aporturile recomandate nu reprezintă un obiectiv de atins, 
ci un maxim pentru un individ tip.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declarația privind poliolii și/sau 
amidonul, declarația privind tipul de acizi 
grași, alta decât declarația obligatorie 

(4) Declarația privind poliolii și/sau 
amidonul, declarația privind tipul de acizi 
grași, alta decât declarația obligatorie 
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privind acizii grași saturați menționată la 
articolul 29 alineatul (1) litera (b), sunt 
prezentate în conformitate cu partea B din 
anexa XIII.

privind acizii grași saturați și acizi grași 
trans menționată la articolul 29 alineatul 
(1) litera (b), sunt prezentate în 
conformitate cu partea B din anexa XIII.

Or. fr

Justificare

Adaptează acest alineat la articolul 29 modificat.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatele 2 și 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația nutrițională poate fi 
exprimată numai raportat la porție în cazul 
în care produsul alimentar este preambalat 
ca porție individuală.

(2) Declarația nutrițională poate fi 
exprimată numai raportat la porție în cazul 
în care produsul alimentar este preambalat 
ca porție individuală, cu condiția ca 
porțiile să fie toate strict identice. 

(3) Comisia stabilește modul posibil de 
exprimare numai raportat la porție pentru 
produsele alimentare prezentate în 
ambalaje care conțin mai multe porții de 
produs, dar care nu au fost ambalate ca 
porții individuale. 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).

(3) Comisia stabilește modul posibil de 
exprimare în câmpul vizual principal al 
elementelor menționate la articolul 29 
alineatul (1) literele (a) și (b) numai 
raportat la porție pentru produsele 
alimentare care nu sunt menționate la 
alineatul (2). 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) până la terminarea perioadei 
de tranziție.

Or. fr

Justificare

Menționarea valorii energetice per porție este mult mai utilă pentru consumator în ceea ce 
privește majoritatea produselor decât o mențiune per 100 g relativ abstractă. Definiția 
dimensiunii porțiilor de referință trebuie totuși armonizată pentru a permite o comparație 
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simplă între diferite mărci pentru același tip de produs.

Amendamentul 22

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) Declarația nutrițională obligatorie, cu 
excepția elementelor menționate la 
articolul 29 alineatul (1) litera (ba), 
exprimată sub formele prevăzute la 
articolul 31 alineatele (2) și (3), figurează 
în câmpul vizual principal . Dacă sunt 
prezentate împreună, elementele sunt 
prezentate în mod clar și în următoarea 
ordine: cantitatea de lipide, acizi grași 
saturați, acizi grași trans, glucide, cu 
referire în mod special la zaharuri, și sare.

Declarația nutrițională exprimată în 
procent din aporturile de referință este 
reprezentată vizual printr-o formă grafică 
lizibilă și ușor de înțeles (histograme sau 
sectoare, de exemplu). 

Or. fr

Justificare

Proteinele și fibrele ar trebui să facă obiectul unei declarații obligatorii, dar nu pe fața 
principală. De altfel, pentru a asigura vizibilitatea și pentru a facilita interpretarea, 
declarația obligatorie în procente din aporturile de referință ar trebui efectuată sub formă de 
grafic.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2- primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația nutrițională referitoare la 
nutrienții menționați la articolul 29 
alineatul (2) figurează integral în același 

(2) Declarația nutrițională obligatorie și 
cea referitoare la elementele menționate la 
articolul 29 alineatul (2) figurează integral  
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loc și, după caz, în ordinea de prezentare 
prevăzută în partea C din anexa XIII.

în același loc și, după caz, în ceea ce 
privește elementele menționate la articolul 
29 alineatul (2), în ordinea de prezentare 
prevăzută în partea C din anexa XIII.

Or. fr

Justificare

Pe spatele pachetului, o declarație nutrițională completă ar trebui să specifice din nou toate 
elementele nutritive.

Amendamentul 24

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 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. În 
cazurile în care valoarea energetică sau 
cantitatea de nutrienți ale unui produs 
este egală cu zero, datele nutriționale 
referitoare la elementele respective pot fi 
înlocuite cu mențiunea „Nu conține 
deloc….” amplasată în imediata apropiere 
a declarației nutriționale, dacă aceasta 
există.

Or. fr

Justificare

Este mai adecvat să se menționeze lipsa totală a unui nutrient decât să se menționeze 
„cantități neglijabile”.
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Amendamentul 25

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) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 34 alineatul (1), 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:

Or. fr

Justificare

Eventualele dispoziții naționale nu ar trebui să împiedice menționarea procentului din 
aporturile de referință sub formă grafică.

Amendamentul 26

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).

(6) Comisia poate stabili norme referitoare 
la aspecte ale prezentării declarației 
nutriționale.  În ceea ce privește aspectele 
menționate la alineatul (5), Comisia 
prezintă, cel mai târziu la încheierea 
perioadei de tranziție, un raport privind 
modalitățile de redactare a unei prezentări 
comune la scară comunitară, având în 
vedere în special dispozițiile alineatului 
(1) corelate cu articolul 31 alineatul (3). 
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).
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Or. fr

Justificare

Este necesară o armonizare pe piața internă a prezentării informației nutriționale, dar 
aceasta nu se poate face decât în urma unui studiu aprofundat care să permită identificarea 
prezentării cel mai ușor de asimilat de către ansamblul consumatorilor europeni.

Amendamentul 27

Propunere de regulament – act de modificare
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) caracteristic(e), 
se va menționa, de asemenea, țara de 
origine sau locul de proveniență al 
respectivului (respectivelor) ingredient(e).

Or. fr

Justificare

Utilizarea termenului „caracteristic”, definit la articolul 2 alineatul (2), vizează evitarea 
menționării originii unui ingredient, a cărei cunoaștere nu este indispensabilă pentru 
consumator și care ar aduce un surplus inutil de informații.   

Amendamentul 28

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 afișarea unora dintre mențiunile 
prevăzute la alineatul (1), în afara celor 
specificate la articolul 9 alineatul (1) litera 
(c), numai dacă informațiile menționate la 
articolul 9 alineatul (1) literele (a), (b) și 
(f) pot fi furnizate consumatorului final la 
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cerere.

Or. fr

Justificare

Numai prezența alergenilor ar trebui indicată clar la locul vânzării în cazul produselor care 
nu sunt preambalate, iar alte informații importante, cum ar fi lista ingredientelor sau țara de 
origine, ar trebui să poată fi furnizate consumatorului la cerere.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3 Produse alimentare care conțin 
aspartam autorizat prin Directiva 
89/107/CEE

2.3 Produse alimentare care conțin 
aspartam autorizat prin Directiva 
89/107/CEE

MENȚIUNE: „conține o sursă de 
fenilalanină”

MENȚIUNE: „conține aspartam”

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează o mai bună înțelegere de către consumatori a utilizării denumirii 
uzuale și a unei denumiri tehnice.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Anexa V – partea B – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Produsele alimentare care conțin acizi 
grași trans poartă obligatoriu una dintre 
următoarele mențiuni:
„conține acizi grași trans” sau „conține
grăsimi hidrogenate” sau „conține 
grăsimi parțial hidrogenate”.
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Această mențiune trebuie prezentată 
trebuie prezentată separat față de 
mențiunile care se referă la alte 
ingrediente din câmpul vizual principal și 
trebuie să fie vizibilă în mod deosebit.

Or. fr

Justificare

Acizii grași trans sunt recunoscuți ca fiind nocivi pentru sănătate și sunt interziși în mai multe 
țări. Menționarea prezenței lor trebuie să fie deci obligatorie și vizibilă în mod special.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Anexa VI – partea B – punctele 1 și 2 – coloana „Denumiri”

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „Ulei”, completată: 1. „Ulei”, completată:

– fie prin calificativul, după caz, „vegetală” 
sau „animală”, sau

– fie prin calificativul, după caz, „vegetală” 
sau „animală”

– fie prin indicarea originii specifice 
vegetale sau animale.

– fie prin indicarea originii specifice 
vegetale sau animale.

Adjectivul „hidrogenat” trebuie să 
însoțească indicarea unui ulei hidrogenat, 
cu excepția cazurilor în care cantitatea de 
acizi grași saturați sau trans este inclusă 
în declarația nutrițională.

Adjectivul „hidrogenat” trebuie să 
însoțească indicarea unui ulei hidrogenat.

2. „Grăsime”, completată: 2. „Grăsime”, completată:

– fie prin calificativul, după caz, „vegetală” 
sau „animală”, sau

– fie prin calificativul, după caz, „vegetală” 
sau „animală”

– fie prin indicarea originii specifice 
vegetale sau animale.

– fie prin indicarea originii specifice 
vegetale sau animale.

Adjectivul „hidrogenat” trebuie să 
însoțească indicarea unei grăsimi 
hidrogenate, cu excepția cazurilor în care 
cantitatea de acizi grași saturați sau trans 
este inclusă în declarația nutrițională.

Adjectivul „hidrogenat” trebuie să 
însoțească indicarea unei grăsimi 
hidrogenate.

Or. fr
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Justificare

Acizii grași trans sunt recunoscuți ca fiind nocivi pentru sănătate și sunt interziși în mai multe 
țări. Menționarea prezenței lor trebuie să fie deci obligatorie și vizibilă în mod special. 
Faptul că aceștia sunt incluși în declarația nutrițională nu trebuie să împiedice menționarea 
clară a acestora printre ingrediente.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Anexa IX – alineatul 1 – litera b – al doilea paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

În caz de nevoie, aceste mențiuni sunt 
completate cu indicații privind condițiile de 
conservare a căror respectare asigură 
valabilitatea indicată.

În caz de nevoie, aceste mențiuni sunt 
completate cu indicații privind condițiile de 
conservare a căror respectare asigură 
valabilitatea indicată. Durata de păstrare 
după deschidere, precum și condițiile de 
păstrare care trebuie respectate după 
deschidere trebuie de asemenea 
menționate. Această ultimă obligație nu 
se aplică produselor a căror deschidere 
nu afectează durata de păstrare.

Or. fr

Justificare

Doar pe anumite produse rapid perisabile se menționează durata de păstrare după 
deschidere. Această dispoziție ar trebui să se aplice tuturor produselor pentru care 
deschiderea modifică durata de păstrare.
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