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Amendamentul 11
Antonio De Blasio

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 de
trasabilitate consolidate;

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

Or. hu

Amendamentul 12
Antonio De Blasio

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 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 
obligatorii;

Or. hu
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Amendamentul 13
Antonio De Blasio

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită ca utilizarea siglei „fabricat în 
UE”, ca o garanție a calității și un 
indicator al originii produselor agricole 
sau alimentare, să fie permisă numai 
atunci când produsele nu conțin 
ingrediente din țări terțe sau când nicio 
etapă a procesului de producție nu se 
desfășoară într-o țară terță;

Or. hu

Amendamentul 14
Antonio De Blasio

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită o simplificare și mai accentuată 
a normelor de comercializare prin 
clarificarea criteriului principal care 
urmează a fi aplicat; solicită elaborarea 
unor orientări comunitare privind 
mențiunile rezervate generale, cum ar fi 
„nivel scăzut de emisii de dioxid de 
carbon”și „natural”, pentru a evita 
practicile înșelătoare;

3. solicită o simplificare și mai accentuată 
a normelor de comercializare prin 
clarificarea criteriului principal care 
urmează a fi aplicat; solicită elaborarea 
unor orientări comunitare privind 
mențiunile rezervate generale, cum ar fi 
„cu conținut scăzut de zahăr”, „nivel 
scăzut de emisii de dioxid de carbon”, 
„dietetic” și „natural”, pentru a evita 
practicile înșelătoare;

Or. hu
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Amendamentul 15
Antonio De Blasio

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 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 și pentru a distinge 
produsele ecologice europene autentice;

Or. hu

Amendamentul 16
Antonio De Blasio

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 

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, pentru 
alimente și produse alimentare din UE și
importate din țări terțe, criterii pentru 
inițiative din domeniul calității, cum ar fi 
sistemele facultative de etichetare 
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alege în cunoștință de cauză. referitoare la produse fără OMG, care vor 
oferi consumatorilor posibilitatea de a 
alege în cunoștință de cauză.

Or. hu
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