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9.6.2010 A7-0109/350 

Amendamentul 350 
Oreste Rossi, Giovanni La Via, Giancarlo Scottà şi alŃii 
 

Raport A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Propunere de regulament 
Articolul 2 – alineatul 2 – litera qa (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (qa) „produs cu un singur ingredient” 
înseamnă orice aliment care, cu excepŃia 
sării, zahărului, condimentelor, apei, 
aditivilor, aromelor sau enzimelor, 
conŃine un singur ingredient; 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/351 

Amendamentul 351 
Oreste Rossi, Giovanni La Via, Giancarlo Scottà şi alŃii 
 

Raport A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 

COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Propunere de regulament 
Articolul 9 – alineatul 1 – litera i 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) menŃiuni privind Ńara de origine sau 
locul de provenienŃă, în cazul în care lipsa 
acestor informaŃii ar putea induce 
consumatorul în eroare în ceea ce priveşte 

adevărata Ńară de origine sau loc de 
provenienŃă a produsului alimentar, în 

special dacă informaŃiile care însoŃesc 
produsul alimentar sau eticheta în 
ansamblul ei ar sugera că produsul are o 

altă Ńară de origine sau loc de provenienŃă; 
în astfel de cazuri menŃiunea se face în 
conformitate cu normele prevăzute la 
articolul 35 alineatele (3), (4) şi (5); 

(i) se menŃionează țara de origine sau locul 
de proveniență pentru următoarele 
produse: 

- carne; 

- carne de pasăre; 

- produse lactate; 

- fructe și legume proaspete; 

alte produse cu un singur ingredient şi 
carnea, carnea de pasăre și de pește, 
atunci când se utilizează ca ingrediente în 
produsele alimentare prelucrate. 

 În cazul cărnii şi al cărnii de pasăre, 
indicarea Ńării de origine sau a locului de 
provenienŃă poate apărea ca un singur loc 
numai atunci când animalele s-au născut, 
au fost crescute şi sacrificate în aceeaşi 
Ńară sau în acelaşi loc. În alte cazuri, se 
furnizează informaŃii privind fiecare din 
locurile diferite de naştere, de creştere sau 
de sacrificare. 

 Pentru toate celelalte produse alimentare, 
țara de origine sau locul de proveniență, 
în cazul în care lipsa acestor informații ar 

putea induce consumatorul în eroare în 
ceea ce privește adevărata țară de origine 

sau loc de proveniență a produsului 
alimentar, în special dacă informațiile care 
însoțesc produsul alimentar sau eticheta în 

ansamblul ei ar sugera că produsul are o 
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altă țară de origine sau loc de proveniență; 
în astfel de cazuri menŃiunea se face în 
conformitate cu normele prevăzute la 

articolul 35 alineatele (3), (4) şi (5); 

Or. en 

 
 


