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Amendamentul 1
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Sugestia 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că introducerea unor niveluri 
diferite de protecţie a denumirilor de 
calitate europene ar putea conduce la 
situaţii inechitabile, în special dacă 
principalele criterii luate în considerare 
sunt de natură economică; consideră, prin 
urmare, că toate indicaţiile geografice 
trebuie să beneficieze de acelaşi grad de 
recunoaştere;

6. consideră că nivelul dublu de protecţie
(naţională şi comunitară) ar putea fi unul 
din instrumentele prin care să se prevină 
cererea crescândă de DOP şi IGP pentru 
producţiile mici sau produsele distribuite 
doar la nivel local; consideră, de 
asemenea, că, deşi protecţia naţională, 
care se întemeiază pe aceleaşi criterii 
selective menţionate în Regulamentul 
(CE) nr. 510/2006, dar care este 
gestionată la nivel naţional de către 
fiecare stat membru, pe baza unor 
proceduri interne, nu asigură protecţie la 
nivel european, aceasta ar permite 
consacrarea produselor pe pieţele locale, 
precum şi accesul la programe de 
dezvoltare rurală, fără a intra în conflict 
cu denumirile de origine recunoscute la 
nivel comunitar;

Or. it

Amendamentul 2
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Sugestia 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă Comisia Europeană să 
negocieze crearea unui registru 
internaţional al indicaţiilor geografice 
sub egida Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului şi sprijină intenţia Comisiei 
de a include indicaţiile geografice în 

eliminat
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domeniul de aplicare al „Acordului 
comercial împotriva contrafacerii” şi în 
cadrul lucrărilor viitorului „Observator 
european de combatere a contrafacerii şi 
a pirateriei”;

Or. en

Amendamentul 3
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Proiect de aviz
Sugestia 7a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că, la negocierile din 
cadrul OMC, Comisia trebuie să încerce 
să ajungă la un acord privind „aspectele
necomerciale”, care să garanteze că 
produsele agricole importate respectă 
aceleaşi cerinţe UE în ceea ce priveşte 
siguranţa alimentară, bunăstarea 
animalelor şi protecţia mediului ca şi cele 
impuse produselor agricole produse în 
UE; 

Or. en

Amendamentul 4
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Proiect de aviz
Sugestia 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. sprijină principiul indicării voluntare a 
originii materiilor prime din alimentele 
procesate şi se opune menţionării 
obligatorii a locului de origine a produselor 
agricole, deoarece această indicaţie ar 
provoca industriei europene costuri 
ridicate, care ar fi disproporţionate faţă de 

8. sprijină principiul indicării voluntare a 
originii materiilor prime din alimentele 
procesate şi se opune menţionării 
obligatorii a locului de origine a produselor 
agricole din alimentele procesate şi 
neprocesate, deoarece această indicaţie ar 
provoca industriei europene costuri 
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valoarea adăugată generată de o astfel de 
măsură; este conştient de faptul că 
industria europeană trebuie să respecte deja 
cerinţe stricte de etichetare pentru a oferi 
informaţii exacte consumatorilor;

ridicate, care ar fi disproporţionate faţă de 
valoarea adăugată generată de o astfel de 
măsură; este conştient de faptul că 
industria europeană trebuie să respecte deja 
cerinţe stricte de etichetare pentru a oferi 
informaţii exacte consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 5
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Sugestia 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. sprijină principiul indicării voluntare a 
originii materiilor prime din alimentele 
procesate şi se opune menţionării 
obligatorii a locului de origine a 
produselor agricole, deoarece această 
indicaţie ar provoca industriei europene 
costuri ridicate, care ar fi 
disproporţionate faţă de valoarea 
adăugată generată de o astfel de măsură;
este conştient de faptul că industria 
europeană trebuie să respecte deja cerinţe 
stricte de etichetare pentru a oferi 
informaţii exacte consumatorilor; 

8. subliniază că ţara de origine a unui 
produs alimentar ar trebui indicată pentru 
produsele alimentare care conţin un 
singur ingredient şi pentru ingredientul 
principal şi ingredientul (ingredientele) 
caracteristic(e) în cazul produselor 
alimentare cu mai multe ingrediente; 
subliniază că, în ceea ce priveşte carnea şi 
produsele care conţin carne, la 
desemnarea ţării de origine trebuie să se 
ia în considerare locul de naştere, creştere 
şi sacrificare a animalelor; 

Or. en

Amendamentul 6
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Sugestia 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. sprijină principiul indicării voluntare a 
originii materiilor prime din alimentele 
procesate şi se opune menţionării 

8. subliniază necesitatea indicării 
obligatorii a originii ingredientului 
principal din alimentele procesate şi a 
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obligatorii a locului de origine a 
produselor agricole, deoarece această 
indicaţie ar provoca industriei europene 
costuri ridicate, care ar fi 
disproporţionate faţă de valoarea 
adăugată generată de o astfel de măsură;
este conştient de faptul că industria 
europeană trebuie să respecte deja cerinţe 
stricte de etichetare pentru a oferi
informaţii exacte consumatorilor;

locului de origine a produselor agricole, 
deoarece o mare parte a consumatorilor 
atribuie o valoare semnificativă acestor
informaţii; 

Or. it

Amendamentul 7
Esther de Lange

Proiect de aviz
Sugestia 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. sprijină principiul indicării voluntare a 
originii materiilor prime din alimentele 
procesate şi se opune menţionării 
obligatorii a locului de origine a produselor 
agricole, deoarece această indicaţie ar 
provoca industriei europene costuri 
ridicate, care ar fi disproporţionate faţă de 
valoarea adăugată generată de o astfel de 
măsură; este conştient de faptul că 
industria europeană trebuie să respecte deja 
cerinţe stricte de etichetare pentru a oferi 
informaţii exacte consumatorilor;

8. sprijină principiul indicării voluntare a 
originii materiilor prime din alimentele 
procesate şi se opune menţionării 
obligatorii a locului de origine a produselor 
agricole, deoarece această indicaţie ar 
provoca industriei europene costuri 
ridicate, care ar fi disproporţionate faţă de 
valoarea adăugată generată de o astfel de 
măsură; este conştient de faptul că 
industria europeană trebuie să respecte deja 
cerinţe stricte de etichetare pentru a oferi 
informaţii exacte consumatorilor; 
consideră că indicarea voluntară a 
originii materiilor prime nu ar trebui să 
creeze piedici în cadrul pieţei interne;

Or. en

Amendamentul 8
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Proiect de aviz
Sugestia 8a (nouă)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8a. consideră că ar trebui să existe o 
coerenţă între politica privind calitatea 
produselor agricole, referitoare, de 
exemplu, la etichetare, şi restul legislaţiei 
relevante a UE; consideră că politica 
privind calitatea produselor agricole ar 
trebui realizată astfel încât să se ţină 
seama de costurile generate de noua 
politică, precum şi de particularităţile 
anumitor sectoare, cum ar fi cel al 
produselor agricole procesate;

Or. en

Amendamentul 9
Christa Klaß, Esther de Lange

Proiect de aviz
Sugestia 10a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. consideră că produsele agricole din 
UE respectă în mod automat un anumit 
standard de calitate, deoarece sunt 
produse în conformitate cu dispoziţiile 
legislative ale UE privind calitatea 
produselor, producţia durabilă şi criteriile 
de mediu şi sănătate (condiţionare); în 
plus, peisajele culturale ale Europei sunt 
conservate prin cultivarea de produse 
agricole; având în vedere aceste aspecte, 
se poate lua în considerare posibilitatea 
creării unei etichete de calitate „crescut 
(produs, fabricat) în Europa”;

Or. de
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Amendamentul 10
Esther de Lange

Proiect de aviz
Sugestia 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. salută intenţia Comisiei de a crea o 
nouă siglă ecologică a UE, care să permită 
eliminarea obstacolelor din calea 
comercializării acestor produse pe piaţa 
unică; susţine, de asemenea, adoptarea 
iniţiativelor necesare promovării 
comerţului cu produse ecologice la nivel 
internaţional;

11. salută intenţia Comisiei de a crea o 
nouă siglă ecologică a UE, care să permită 
eliminarea obstacolelor din calea 
comercializării acestor produse pe piaţa 
unică; susţine, de asemenea, adoptarea 
iniţiativelor necesare promovării 
comerţului cu produse ecologice la nivel 
internaţional; consideră că produsele din 
ţări terţe ar trebui să îndeplinească 
aceleaşi cerinţe asociate noii sigle 
ecologice a UE şi că trebuie consolidate 
controalele;

Or. en

Amendamentul 11
Esther de Lange

Proiect de aviz
Sugestia 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. consideră că este necesar să fie 
promovate alte metode de producţie care 
să respecte mediul, precum „producţia 
integrată”; atrage atenţia asupra faptului 
că reglementarea producţiei integrate la 
nivel european ar spori vizibilitatea 
eforturilor întreprinse de agricultori şi 
crescători în domeniul siguranţei 
alimentare şi al mediului înconjurător, 
faţă de importurile din ţările terţe; 
sprijină, în acelaşi timp, lansarea unei 
campanii de promovare şi de marketing 
pentru producţia integrată europeană;

12. consideră că este necesar să fie 
promovată etichetarea voluntară a altor
metode de producţie care respectă mediul 
şi animalele, precum „producţia integrată”, 
„păşunatul în aer liber” şi „agricultura 
montană”;

Or. en
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Amendamentul 12
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Sugestia 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. consideră că este necesar să fie 
promovate alte metode de producţie care 
să respecte mediul, precum „producţia 
integrată”; atrage atenţia asupra faptului 
că reglementarea producţiei integrate la 
nivel european ar spori vizibilitatea 
eforturilor întreprinse de agricultori şi 
crescători în domeniul siguranţei 
alimentare şi al mediului înconjurător, 
faţă de importurile din ţările terţe;
sprijină, în acelaşi timp, lansarea unei 
campanii de promovare şi de marketing 
pentru producţia integrată europeană;

12. consideră că este necesar ca 
agricultura ecologică să fie promovată  ca 
mijloc de producţie care respectă mediul; 
sprijină, prin urmare, lansarea unei 
campanii de promovare şi de marketing 
pentru agricultura ecologică;

Or. en

Amendamentul 13
Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Sugestia 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. consideră că este necesar să fie 
promovate alte metode de producţie care să 
respecte mediul, precum „producţia 
integrată”; atrage atenţia asupra faptului că 
reglementarea producţiei integrate la nivel 
european ar spori vizibilitatea eforturilor 
întreprinse de agricultori şi crescători în 
domeniul siguranţei alimentare şi al 
mediului înconjurător, faţă de importurile 
din ţările terţe; sprijină, în acelaşi timp, 
lansarea unei campanii de promovare şi de 
marketing pentru producţia integrată 

(Nu priveşte versiunea în limba română)
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europeană;

Or. de

Amendamentul 14
Esther de Lange

Proiect de aviz
Sugestia 12a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. consideră că este important să existe 
definiţii uniforme ale informaţiilor 
suplimentare furnizate, cum ar fi 
amprenta de carbon; 

Or. en

Amendamentul 15
Esther de Lange

Proiect de aviz
Sugestia 12b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

12b. consideră că ar trebui avute în 
vedere metode alternative de furnizare a 
informaţiilor, de exemplu pe internet sau 
pe chitanţe;  

Or. en

Amendamentul 16
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Sugestia 14
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Proiectul de aviz Amendamentul

14. regretă faptul că în comunicarea 
Comisiei nu se face referire la necesitatea 
de a încuraja măsurile de promovare, atât 
de necesare pentru rentabilizarea 
eforturilor întreprinse de agricultorii 
europeni în ceea ce priveşte calitatea, 
siguranţa alimentară şi mediul 
înconjurător; consideră că instrumentele 
de promovare de care dispune Uniunea 
Europeană trebuie revizuite pentru a fi mai 
eficiente; propune, în acest sens, ca 
ajutoarele acordate pentru promovare, 
introduse recent în sectorul vitivinicol, să 
fie extinse şi pe piaţa Uniunii Europene;

14. regretă faptul că în comunicarea 
Comisiei nu se face referire la necesitatea 
de a încuraja măsurile de promovare a 
metodelor de producţie durabile; 
consideră că instrumentele de promovare 
de care dispune Uniunea Europeană trebuie 
revizuite pentru a fi mai eficiente; 

Or. de

Amendamentul 17
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Sugestia 15 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

15a. invită Comisia să prezinte o 
propunere privind criteriile referitoare la 
aspectele ecologice, sociale şi etice care 
trebuie avute în vedere la etichetarea 
produselor alimentare.

Or. de


