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Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 

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

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 3a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) În cazul produselor oferite de 
unităŃile de restauraŃie colectivă în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) 
litera (d), nu este obligatorie specificarea 
menŃiunilor prevăzute la articolul 9 şi la 
articolul 29. Cu toate acestea, se pun la 
dispoziŃie, la cerere, date în conformitate 
cu articolul 9 literele (a), (b), (c) şi (i). 

Or. en 

Justificare 

UnităŃile de restauraŃie colectivă sunt exceptate de la cerinŃele generale de informare; cu 

toate acestea, la cerere, aceste unităŃi ar trebui să fie în măsură să furnizeze informaŃii cu 

privire la nume, ingrediente, alergeni şi Ńara de origine a componentelor utilizate. 
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Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 
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Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) în ceea ce priveşte laptele: prin 
prezentarea laptelui ca „proaspăt”, cu 
toate că diferenŃa dintre data limită de 
consum şi data de ambalare a laptelui este 
mai mare de şapte zile. 

Or. en 

Justificare 

La momentul actual, aşa-numitul lapte ESL „lapte cu durată de conservare extinsă” 

înlocuieşte din ce în ce mai des laptele proaspăt pe rafturile magazinelor. Acest lapte este 

pasteurizat la fel ca laptele „normal”, dar la o temperatură mai mare; în plus, este 

microfiltrat. Poate fi păstrat până la 21 de zile dacă ambalajul nu este deschis. Totuşi, acest 

lapte este vândut ca „proaspăt”, ceea ce induce în eroare consumatorii. Anumite state 

membre au instituit deja dispoziŃii care stabilesc o dată limită de consum maximă pentru a 

putea eticheta un lapte ca „proaspăt”. 

 

 


