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Amendamentul 1
Alojz Peterle

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că sistemele de calitate 
alimentară ar trebui să ofere garanții 
consumatorilor în ceea ce privește 
autenticitatea ingredientelor și tehnicilor de 
producție locale; consideră, prin urmare, că 
astfel de sisteme trebuie puse în aplicare 
fiind însoțite de controale și de sisteme 
trasabilitate consolidate;

1. subliniază faptul că sistemele de calitate 
alimentară ar trebui să ofere informații și 
garanții consumatorilor în ceea ce privește 
autenticitatea ingredientelor și tehnicilor de 
producție locale; consideră, prin urmare, că 
astfel de sisteme trebuie puse în aplicare 
fiind însoțite de controale și de sisteme 
trasabilitate consolidate;

Or. sl

Amendamentul 2
Elisabetta Gardini

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este de dorit ca pe etichetă 
să fie menționată proveniența 
ingredientelor principale/ingredientului 
principal ale/al produsului alimentar, în 
cazul în care ingredientul principal nu 
provine dintr-o zonă cu „indicații 
geografice protejate” (IGP) sau 
„denumire de origine protejată” (DOP); 
prin „principalul ingredient” ar trebui să 
se înțeleagă ingredientul care reprezintă 
mai mult de 50% din produsul alimentar; 
subliniază, în continuare, faptul că astfel 
de sisteme de etichetare ar trebui să fie 
facultative;

2. consideră că indicarea provenienței pe 
produsele alimentare ar trebui să fie 
obligatorie, pentru a oferi consumatorilor 
informațiile de care au nevoie pentru a 
alege în cunoștință de cauză;

Or. it
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Amendamentul 3
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este de dorit ca pe etichetă 
să fie menționată proveniența 
ingredientelor principale/ingredientului 
principal ale/al produsului alimentar, în 
cazul în care ingredientul principal nu 
provine dintr-o zonă cu „indicații 
geografice protejate” (IGP) sau 
„denumire de origine protejată” (DOP); 
prin „principalul ingredient” ar trebui să 
se înțeleagă ingredientul care reprezintă 
mai mult de 50% din produsul alimentar; 
subliniază, în continuare, faptul că astfel 
de sisteme de etichetare ar trebui să fie 
facultative;

2. subliniază faptul că pentru alimentele 
care sunt compuse dintr-un singur 
ingredient ar trebui indicată țara de 
proveniență a alimentului, iar pentru 
alimentele compuse din mai multe 
ingrediente, ar trebui indicată țara de 
origine a ingredientului principal și a 
ingredientului sau a ingredientelor 
caracteristice; în ceea ce privește carnea 
și alimentele care conțin produse din 
carne, indicarea țării de proveniență 
trebuie să țină seama de locurile nașterii, 
creșterii și sacrificării;

Or. en

Amendamentul 4
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază nevoia de a promova 
produsele și agricultura ecologice ca sursă 
de produse alimentare de înaltă calitate și 
catalizator pentru protecția mediului și a 
bunăstării animalelor; solicită 
simplificarea sistemului de certificare, 
astfel încât să continue dezvoltarea pieței
produselor ecologice și introducerea, fără 
întârziere, a unei sigle UE obligatorii, ca 
mijloc de a spori cunoștințele 
consumatorilor în ceea ce privește 

4. subliniază nevoia de a promova și de a 
sprijini produsele și agricultura ecologice 
ca sursă de produse alimentare de înaltă 
calitate și catalizator pentru protecția 
mediului și a bunăstării animalelor; pentru 
a dezvolta piața produselor ecologice și 
pentru a introduce, fără întârziere, o siglă
UE obligatorie, ca mijloc de a spori 
cunoștințele consumatorilor în ceea ce 
privește produsele ecologice și capacitatea 
acestora de a le recunoaște, permițând în 
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produsele ecologice și capacitatea acestora 
de a le recunoaștere;

același timp utilizarea etichetelor 
naționale și ale asociațiilor de agricultori;

Or. en

Amendamentul 5
Renate Sommer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază nevoia de a promova 
produsele și agricultura ecologice ca sursă 
de produse alimentare de înaltă calitate și 
catalizator pentru protecția mediului și a 
bunăstării animalelor; solicită 
simplificarea sistemului de certificare, 
astfel încât să continue dezvoltarea pieței 
produselor ecologice și introducerea, fără 
întârziere, a unei sigle UE obligatorii, ca 
mijloc de a spori cunoștințele 
consumatorilor în ceea ce privește 
produsele ecologice și capacitatea acestora 
de a le recunoaștere;

4. subliniază nevoia de a promova 
produsele și agricultura ecologice ca sursă 
de produse alimentare de înaltă calitate și 
catalizator pentru protecția mediului și a 
bunăstării animalelor; solicită dezvoltarea 
pieței produselor ecologice și introducerea, 
fără întârziere, a unei sigle UE obligatorii, 
ca mijloc de a spori cunoștințele 
consumatorilor în ceea ce privește 
produsele ecologice și capacitatea acestora 
de a le recunoaște;

Or. de

Amendamentul 6
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște faptul că cerințele 
consumatorilor în ceea ce privește calitatea 
alimentelor și a produselor alimentare sunt 
din ce în ce mai mari, nu numai din punctul 
de vedere al siguranței, ci și din cel al 
chestiunilor de ordin etic, cum ar fi 
durabilitatea ecologică, protecția bunăstării 
animalelor și tehnologiile legate de 

5. recunoaște faptul că cerințele 
consumatorilor în ceea ce privește calitatea 
alimentelor și a produselor alimentare sunt 
din ce în ce mai mari, nu numai din punctul 
de vedere al siguranței, ci și din cel al 
chestiunilor de ordin etic, cum ar fi 
durabilitatea ecologică, protecția bunăstării 
animalelor și tehnologiile legate de 
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organismele modificate genetic (OMG); 
invită Comisia să stabilească criterii pentru 
inițiative din domeniul calității, cum ar fi 
sistemele facultative de etichetare 
referitoare la produse fără OMG, care vor 
oferi consumatorilor posibilitatea de a 
alege în cunoștință de cauză.

organismele modificate genetic (OMG); 
invită Comisia să sprijine impunerea unei 
cerințe obligatorii de etichetare pentru 
alimentele produse din animale crescute 
cu hrană modificată genetic și să 
stabilească criterii pentru inițiative din 
domeniul calității, cum ar fi sistemele 
facultative de etichetare referitoare la 
produse fără OMG, care vor oferi 
consumatorilor posibilitatea de a alege în 
cunoștință de cauză.

Or. en

Amendamentul 7
Renate Sommer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște faptul că cerințele 
consumatorilor în ceea ce privește calitatea 
alimentelor și a produselor alimentare sunt 
din ce în ce mai mari, nu numai din punctul 
de vedere al siguranței, ci și din cel al 
chestiunilor de ordin etic, cum ar fi 
durabilitatea ecologică, protecția bunăstării 
animalelor și tehnologiile legate de 
organismele modificate genetic (OMG);
invită Comisia să stabilească criterii 
pentru inițiative din domeniul calității, 
cum ar fi sistemele facultative de 
etichetare referitoare la produse fără 
OMG, care vor oferi consumatorilor 
posibilitatea de a alege în cunoștință de 
cauză.

5. recunoaște faptul că cerințele 
consumatorilor în ceea ce privește calitatea 
alimentelor și a produselor alimentare sunt 
din ce în ce mai mari, nu numai din punctul 
de vedere al siguranței, ci și din cel al 
chestiunilor de ordin etic, cum ar fi 
durabilitatea ecologică, protecția bunăstării 
animalelor și tehnologiile legate de 
organismele modificate genetic (OMG);

Or. de
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Amendamentul 8
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța inițiativelor 
precum mișcarea „slow food” pentru un 
regim alimentar conștient și sănătos.

Or. en

Amendamentul 9
Alojz Peterle

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită sprijin pentru dezvoltarea și 
promovarea mărcilor comerciale pentru 
alimente cu producție controlată;

Or. sl

Amendamentul 10
Alojz Peterle

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită măsuri de prevenire a 
includerii netransparente a ingredientelor 
în produse alimentare din UE, în cazurile 
în care nu există informații clare cu 
privire la condițiile de producție ale 
acestora și la controalele procesului de 
producție.
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Or. sl
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