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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază cât de important este pentru consumatori să cunoască de unde provin alimentele 
pe care le cumpără; salută, prin urmare, viitoarele acte de punere în aplicare ale Comisiei 
cu privire la indicarea voluntară pe etichete a originii tuturor ingredientelor alimentare; 
invită operatorii din sectorul alimentar să preia inițiativa în această privință și să pună în 
aplicare sisteme de trasabilitate eficiente, precum și să asigure transparența prin furnizarea 
unor informații exacte cu privire la produsele lor;

2. salută viitorul act de punere în aplicare adoptat de Comisie referitor la etichetarea de 
origine pentru carne și evaluarea impactului etichetării de origine a cărnii folosite ca 
ingredient alimentar; subliniază importanța unor norme clare și armonizate și solicită 
statelor membre să le pună în aplicare rapid și într-o manieră coerentă, pe întreg teritoriul 
UE; își exprimă, însă, îngrijorarea în legătură cu faptul că noi acte legislative în domeniu 
ar putea submina competiția, restricționa accesul la piață sau conduce la creșterea 
costurilor pentru IMM-uri și consumatori;

3. subliniază necesitatea de a recâștiga încrederea consumatorilor într-o piață alimentară 
unică; subliniază faptul că nu noi acte legislative, ci autoreglementarea, o legislație mai 
bună și mai transparentă, implementată mai eficient reprezintă calea de urmat; 

4. invită statele membre să îmbunătățească coordonarea între autoritățile sanitare din statele 
membre, întrucât lipsa unui schimb adecvat de informații facilitează adesea activitățile 
unor actori necinstiți din lanțul de aprovizionare;

5. consideră că trimiterile la practicile frauduloase din legislația alimentară generală1 nu sunt 
adecvate, omițând fraudele care nu prezintă riscuri pentru siguranța produselor alimentare 
sau pentru sănătatea publică; invită Comisia să ofere o definiție a fraudei care să includă 
conceptul de câștiguri financiare și intenția de comitere a unor practici frauduloase;

6. invită statele membre să se asigure că se alocă suficiente resurse pentru controalele 
oficiale, inopinate și independente efectuate de personal bine echipat și instruit; subliniază 
faptul că ar trebui să se efectueze controale și inspecții eficiente astfel încât să nu se 
creeze o sarcină administrativă pentru IMM-uri;

7. salută faptul că evaluarea realizată de Comisie cu privire la controalele oficiale prevede 
măsuri de constrângere economică împotriva fraudei; subliniază, totuși, faptul că 
sancțiunile aplicate în prezent în sectorul alimentar nu sunt suficiente pentru a preveni 
fraudele; îndeamnă, așadar, Comisia și statele membre să introducă sancțiuni mai severe, 
proporționale și mai descurajatoare;

8. este îngrijorat de faptul că în cazurile de fraudă se ajunge foarte rar la acțiuni în justiție; 

                                               
1 JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
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subliniază necesitatea de a acorda o mai mare prioritate acestor investigații și de a 
îmbunătăți cooperarea între toate autoritățile publice relevante (cum ar fi Oficiul 
Alimentar Veterinar, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), oficiilor vamale și 
agențiilor de aplicare a legii) și operatorilor de produse alimentare, în special în cazul 
fraudei transfrontaliere; subliniază necesitatea de a crește abilitățile de combatere a 
fraudei, cum ar fi folosirea instrumentelor informatice și colectarea datelor, precum și de a 
furniza resurse adecvate pentru produsele alimentare și autoritățile veterinare; invită 
statele membre să ia în considerare crearea de unități specializate pentru infracțiuni și să 
acționeze mai degrabă proactiv decât reactiv pentru a asigura monitorizarea generală și 
aplicarea unor măsuri eficace de combatere a fraudelor din sectorul alimentar.
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