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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Realça a importância de os consumidores conhecerem a proveniência dos produtos 
alimentares que consomem; saúda, por isso, os futuros atos de execução da Comissão 
sobre a aplicação da rotulagem facultativa da origem de todos os ingredientes alimentares; 
apela aos operadores do setor alimentar para que tomem a iniciativa a este respeito, 
criando sistemas de rastreabilidade eficazes e garantindo a transparência por meio de 
informação rigorosa aposta nos seus produtos; 

2. Saúda os futuros atos de execução da Comissão sobre a aplicação da rotulagem de origem 
a toda a carne e a avaliação de impacto sobre a rotulagem de origem da carne utilizada 
como ingrediente alimentar; mostra-se, porém, preocupado pelo facto de que a ulterior 
legislação neste domínio seja suscetível de agravar os custos para as PME e os 
consumidores;

3. Sublinha a necessidade de reconquistar a confiança dos consumidores num mercado único 
de géneros alimentícios; realça que a autorregulação, uma melhor legislação e atividades 
de controlo eficazes constituem o caminho em frente, e não mais legislação; 

4. Considera inadequada a referência a práticas fraudulentas na diretiva-quadro em matéria 
alimentar1 e que omite os casos de fraude que não colocam riscos à segurança alimentar 
ou à saúde pública; apela à Comissão a que proponha uma definição de fraude que inclua 
o fim lucrativo e a intenção de práticas fraudulentas;

5. Enaltece o facto de que a revisão da Comissão em matéria de controlos oficiais constitui 
um desincentivo económico à fraude; realça, porém, que as sanções presentemente 
aplicadas no setor alimentar são inadequadas para efeitos de prevenção da fraude; apela 
por isso à Comissão e aos Estados-Membros a que estabeleçam sanções mais fortes e 
dissuasoras;

6. Manifesta a sua apreensão pelo facto de que os casos de fraude raramente dão origem a 
ações judiciais; realça a necessidade de melhorar a cooperação entre todas as autoridades 
públicas pertinentes e os operadores do setor alimentar; realça a necessidade de 
incrementar as competências de combate à fraude e de adotar uma atitude mais proativa 
que reativa.

                                               
1 JO L 31 de 1.2.2002, p. 1.


