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Ref.: Petiția nr. 0033/2009, adresată de Klaus Landahl, de cetățenie germană, privind 
originea și proveniența produselor alimentare 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul pledează pentru elaborarea unor norme statutare privind indicația de origine și 
proveniența produselor alimentare. Petiționarul își exprimă îngrijorarea față de faptul că, 
deseori, ambalajele produselor alimentare nu conțin nicio informație referitoare la proveniența 
ingredientelor. De exemplu, în cazul conservelor nu există nicio informație referitoare la 
proveniența fructelor folosite și/sau locul în care au acestea fost produse. Adesea, este indicat 
doar numele și adresa distribuitorului angro, deși pentru consumatori astfel de informații 
privind indicațiile de origine pot fi totuși importante. În plus, petiționarul reclamă faptul că, 
deseori, atenționările de pe ambalaje nu sunt în limba țării unde se vând și se consumă 
produsele respective (în cazul petiționarului, limba germană). 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Potrivit Comisiei, menționarea originii pe etichete constituie, în primul rând, un instrument de 
informare a consumatorului, în special privind caracteristicile și, după caz, diferitele niveluri 
de calitate ale alimentelor. Menționarea originii pe etichete nu este un instrument de 
îmbunătățire a siguranței alimentare deoarece toate alimentele și hrana pentru animale 
introduse în mod legal pe piața Uniunii Europene trebuie să fie sigure, indiferent de locul de 
unde provin.

În conformitate cu legislația comunitară în vigoare, menționarea originii sau a locului de 
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proveniență agricolă pe etichetă este obligatorie:
 în cazurile în care consumatorii ar putea fi induși în eroare privind originea sau 

proveniența produselor alimentare (Directiva 2000/13/CE)1 și
 la aplicarea unor norme specifice, precum cele referitoare la vin, ulei de măsline, fructe și 

legume, miere, carne de vită și de vițel, ouă, carne de pui importată și pește.

În plus, informații suplimentare privind originea sau proveniența unui aliment pot fi furnizate 
pe bază de voluntariat. În cazul indicațiilor voluntare privind originea, este important ca 
acestea să respecte anumite norme cu scopul de a preveni orice posibilă confuzie referitoare la 
adevărata origine sau proveniență a produselor alimentare și de a evita inducerea în eroare a 
consumatorilor.

Comisia dorește să îmbunătățească legislația în materie de etichetare a alimentelor, în vederea 
unei mai bune informări a consumatorilor cu privire la caracteristicile și calitățile alimentelor, 
inclusiv la conținutul nutritiv al acestora.

În special, se ridică problema menționării originii pe etichete în contextul propunerii Comisiei 
de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor 
referitoare la produsele alimentare2 pentru ca etichetele produselor alimentare să fie mai clare 
și mai relevante pentru nevoile consumatorilor din UE. Consultările care au dus la noua 
propunere nu au sprijinit îndeajuns introducerea unei menționări a originii pe etichete 
obligatorii la nivelul UE pentru toate produsele alimentare. Acest lucru demonstrează cererea 
consumatorilor ca informațiile privind originea să varieze în funcție de fiecare stat membru și 
de produs, ceea ce indică o abordare diferențiată potrivit fiecărui tip de produs alimentar. Prin 
urmare, propunerea menține principiul general al menționării voluntare a originii pe etichete, 
cu excepția cazurilor în care omiterea acesteia ar induce în eroare consumatorul, pentru aceste 
situații existând norme clare.

În conformitate cu normele propuse, produsele alimentare prelucrate (ca, de exemplu, 
gemurile de fructe menționate în petiție) pot fi prevăzute cu o etichetă care să specifice statul 
membru de unde provin, atât timp cât ultima activitate importantă de modificare sau de 
prelucrare a avut loc în statul membru respectiv. Această abordare respectă Codului vamal 
comunitar. Cu toate acestea, o indicație a țării de origine sau a locului de proveniență a 
principalelor ingrediente ar fi necesară atunci când ingredientele respective provin dintr-un 
loc diferit de cel al produsului finit (de exemplu, în cazul gemului, dacă locul prelucrării este 
indicat în mod voluntar, locul în care fructele au fost recoltate va trebui specificat dacă este 
diferit de locul în care gemul este prelucrat). 

În ceea ce privește chestiunea specifică a menționării pe etichete a locului de proveniență 
agricolă a produselor agricole, Comisia a adoptat, la 28 mai, o Comunicare privind politica în 
domeniul calității produselor agricole3, care abordează modul în care se poate îmbunătăți 

                                               
1 Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind 
apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor 
alimentare, precum și la publicitatea acestora, JO L 109, 6.5.2000. 
2 COM(2008)40 final.
3 COM(2009)234, 28.5.2009.
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comunicarea referitoare la atributele de producție agricolă ale produselor, inclusiv metoda de 
producție și locul de proveniență agricolă. Comunicarea se bazează pe Cartea Verde a 
Comisiei privind politica în materie de produse agricole de calitate1, care a consultat părțile 
interesate cu privire la aceste chestiuni la sfârșitul anului 2008, și pe concluziile Conferinței la 
nivel înalt a președinției cehe privind politica în materie de produse agricole de calitate care a 
avut loc la Praga, în perioada 12-13 martie 2009. Răspunsurile aduse de Cartea Verde au 
arătat că, în timp ce sprijinul reprezentanților consumatorilor și ai fermierilor a sporit 
frecvența menționării locului de proveniență agricolă pe etichete, sectoarele prelucrătoare și 
detailiștii erau îngrijorați cu privire la costurile și confuzia care ar putea fi creată de această 
etichetare a alimentelor prelucrate în cazul în care sunt utilizate materii prime provenind din 
diferite surse. În comunicarea sa, Comisia confirmă faptul că va analiza continuarea utilizării 
menționării locului de proveniență agricolă pe etichete, respectând standardele de 
comercializare pentru produsele agricole și luând în considerare, în același timp, 
caracteristicile specifice ale unor sectoare, în special în ceea ce privește produsele agricole 
prelucrate.

                                               
1 Carte Verde privind calitatea produselor agricole: standarde aplicabile produselor, cerințe de producție și 
sisteme de calitate (COM(2008)641 final).


