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Renate Sommer 

Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 

COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 6a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Operatorii din domeniul cateringului 
şi orice persoană care furnizează produse 
alimentare informează consumatorii de 
fiecare dată când produsul destinat 
consumului este un OMG şi/sau conŃine 
derivate şi substanŃe care pot fi clasificate 
ca OMG în sensul Regulamentului (CE) 
nr. 1830/2003 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 
privind trasabilitatea şi etichetarea 
organismelor modificate genetic şi 
trasabilitatea produselor destinate 
alimentaŃiei umane sau animale, produse 
din organisme modificate genetic, şi de 
modificare a Directivei 2001/18/CE1. 

 ______________ 

JO L 268, 18.10.03, p. 23.  

Or. it 

Justificare 

Pentru a oferi mai multă protecŃie consumatorilor şi pentru a garanta dreptul consumatorilor 

la informare astfel încât aceştia să poată lua decizii în cunoştinŃă de cauză în ceea ce priveşte 

produsele alimentare pe care le consumă. 
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Renate Sommer 

Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 

COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 6b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6b) Operatorii din sectorul cateringului 
au obligaŃia de a informa consumatorii de 
fiecare dată când produsul destinat 
consumului sau orice parte din acesta a 
fost produs pe baza ingredientelor 
îngheŃate sau congelate. 

Or. it 

Justificare 

Pentru a oferi mai multă protecŃie consumatorilor şi pentru a garanta dreptul consumatorilor 

la informare astfel încât aceştia să poată lua decizii în cunoştinŃă de cauză în ceea ce priveşte 

produsele alimentare pe care le consumă. 
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Amendamentul 253 

Francesco Enrico Speroni 
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Raport A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 

COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 6c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6c) Începând cu ...* dispoziŃiile 
Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem 
de identificare şi înregistrare a bovinelor 
şi privind etichetarea cărnii de vită şi 
mânzat şi a produselor din carne de vită şi 
mânzat şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 820/971 al Consiliului se aplică 
tuturor tipurilor de carne. 

 ___________________ 

*un an de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.  

JO L 204, 11.08.00, p. 1.  

Or. it 

Justificare 

Pentru a oferi consumatorilor informaŃii complete, fără a se limita la anumite tipuri de carne. 

 

 

 


