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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 al Comisiei referitor la etichetarea de origine 
pentru carne și evaluarea impactului etichetării de origine a cărnii folosite ca ingredient 
alimentar; își exprimă, însă, îngrijorarea în legătură cu faptul că noi acte legislative în 
domeniu ar putea 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, îmbunătățirea 
legislației existente și punerea în aplicare a unor activități de control eficiente reprezintă 
calea de urmat; 

4. 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;

5. salută faptul că evaluarea Comisiei 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 și mai descurajatoare;

6. este îngrijorată de faptul că cazurile de fraudă conduc foarte rar la acțiuni în justiție; 
subliniază necesitatea îmbunătățirii cooperării dintre toate autoritățile publice competente 
și operatorii din sectorul alimentar; subliniază necesitatea dezvoltării unor competențe de 
combatere a fraudei și a unui comportament mai degrabă proactiv decât reactiv.

                                               
1 JO L 31, 1.2.2002, p. 1.


