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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2)  Operatorii din sectorul alimentar, în 
cadrul întreprinderilor pe care le 
gestionează, nu modifică informaŃiile care 
însoŃesc un produs alimentar dacă o astfel 
de modificare ar induce în eroare 
consumatorul final sau ar reduce în orice 
alt mod nivelul de protecŃie a 
consumatorului, în special în ceea ce 
priveşte aspectele de sănătate. 

(2) Persoana răspunzătoare pentru 
informaŃiile privind alimentele este 
agentul comercial din sectorul alimentar 
care introduce un aliment pe piaŃă pentru 
prima dată sau, după caz, agentul 
comercial din sectorul alimentar sub a 
cărui denumire sau denumire comercială 
se comercializează alimentul. 

(3) Operatorii din sectorul alimentar care 
introduc pe piaŃă pentru prima oară un 
produs alimentar destinat a fi oferit 

consumatorului final sau unei unităŃi de 
restauraŃie colectivă asigură existenŃa şi 

acurateŃea informaŃiilor referitoare la 
produsul alimentar, în conformitate cu 
legislaŃia aplicabilă privind informaŃiile 

referitoare la produsele alimentare. 

(3) Operatorii din sectorul alimentar care 
introduc pe piaŃă pentru prima oară un 
produs alimentar destinat a fi oferit 

consumatorului final sau unei unităŃi de 
restauraŃie colectivă asigură existenŃa şi 

acurateŃea informaŃiilor referitoare la 
produsul alimentar, în conformitate cu 
legislaŃia aplicabilă privind informaŃiile 

referitoare la produsele alimentare. 

(4) Operatorii din sectorul alimentar 

responsabili pentru activităŃi de vânzare cu 
amănuntul sau de distribuŃie care nu 
afectează informaŃiile referitoare la 

produsele alimentare au grijă să asigure, în 
limita activităŃilor lor respective, prezenŃa 

(4) AgenŃii comerciali din sectorul 

alimentar responsabili pentru activităŃi de 
vânzare cu amănuntul sau de distribuŃie 
care nu afectează informaŃiile referitoare la 

produsele alimentare acŃionează cu atenŃia 
cuvenită, în limita activităŃilor lor, astfel 
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cerinŃelor aplicabile privind informaŃiile 
referitoare la produsele alimentare, în 
special refuzând furnizarea de produse 

alimentare despre care ştiu sau 
suspectează, pe baza informaŃiilor pe care 

le deŃin în calitate de profesionişti, că nu 
respectă cerinŃele respective. 

încât să contribuie la respectarea 
cerinŃelor privind informaŃiile referitoare la 
produsele alimentare, în special abŃinându-
se de la furnizarea unor produse 
alimentare despre care ştiu sau 

suspectează, pe baza cunoştinŃelor pe care 
le deŃin şi în calitate de profesionişti, că nu 
respectă cerinŃele respective. 

Or. en 

 
 


