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Ref.: Petiția nr. 0725/2010, adresată de Marco Noto, de cetățenie italiană, privind 
etichetarea conservelor de pește

1. Rezumatul petiției

Petiționarul atrage atenția asupra faptului că pe etichetele conservelor de pește se menționează 
doar locul de prelucrare al peștelui, nu și zona în care a fost prins. Petiționarul consideră că 
informațiile privind locul în care peștele a fost pescuit sunt esențiale pentru consumatori, 
lucru care le permite acestora să facă o alegere în cunoștință de cauză în cazul în care, de 
exemplu, nu doresc să consume pește care provine din ape supuse pescuitului excesiv sau care 
sunt grav poluate. Prin urmare, el solicită includerea pe etichete și a acestor informații.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

În Regulamentul Comisiei nr. 2065/2001 (care stabilește normele detaliate de aplicare a 
Regulamentului Consiliului nr. 104/2000), obligația de a indica zona de prindere a peștilor se 
aplică doar produselor enumerate în capitolul 3 din Nomenclatura combinată.

Preparatele, adică produsele din capitolul 16 al NC, printre care și conservele, nu sunt supuse 
acestei obligații. Astfel, doar cerințele generale de etichetare stabilite de Directiva 2000/13 a 
Parlamentului și a Consiliului se aplică majorității conservelor.

Cu toate acestea, în Regulamentul nr. 2136/89 al Consiliului, modificat de Regulamentele 
Comisiei nr. 1181/2003 și nr. 1345/2008 (descrieri comerciale pentru conservele de sardine și 
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conservele de produse de tipul sardine) și în Regulamentul nr. 1536/92 al Consiliului 
(descrierea comercială a conservelor de ton sau de pălămidă) se prevăd cerințe specifice de 
etichetare.

În cazul conservelor de sardine și a produselor de tipul sardinelor, Regulamentul Comisiei 
nr. 1345/2008 prevede ca zona geografică unde au fost pescuite aceste specii să fie folosită 
drept termen calificativ la etichetarea produselor respective. 

Concluzii
În cadrul reformei politicii pieței se vor examina modalitățile de a ameliora informațiile 
transmise consumatorilor cu privire la zona geografică unde s-a efectuat pescuitul. O 
propunere a Comisiei privind această reformă este programată pentru prima jumătate a 
anului 2011.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 30 mai 2012

Comisia a adoptat, în iulie 2011, o propunere de reformă privind politica de piață pentru 
pescuit și produse de acvacultură [(COM(2011) 416]1.

La articolul 42, Comisia definește dispoziții privind informațiile obligatorii pentru 
consumatori, care includ și informații privind conservele. Propunerea ar impune ca produsele 
în conservă și produsele prelucrate comercializate în Uniunea Europeană să menționeze 
denumirea comercială a speciei, zona în care a fost capturat produsul sau țara în care a fost 
crescut și metoda de producție (în special, „capturat” sau „de crescătorie”). 

Propunerea Comisiei este, în prezent, discutată cu Parlamentul European și cu Consiliul. Se 
așteaptă ca prima lectură a acestei propuneri să fie finalizată în septembrie 2012.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0416:RO:NOT


