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Declarație scrisă, în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul de procedură,
referitoare la drepturile consumatorilor privind o alegere informată a alimentelor1

1. Politica de protecție a consumatorilor este parte a obiectivului strategic al Uniunii de
îmbunătățire a calității vieții cetățenilor și, în acest context, dreptul consumatorului la o
alegere informată a produselor ar trebui respectat în toate domeniile, inclusiv în cel
alimentar.
2. Rezultatele studiului privind funcționarea mecanismului de etichetare voluntară pentru
consumatorii de alimente din Uniunea Europeană (EAHC/FWC/2012 86 04) arată că peste
70% dintre consumatori cumpără produse alimentare pe baza datelor înscrise pe ambalaj.
3. Inovările tehnologice în domeniul colectării, schimbului și utilizării de date pentru
monitorizarea fluxului de materii prime și alte ingrediente permite o trasabilitate fiabilă,
garantându-se astfel calitatea și siguranța alimentelor. Producătorii și autoritățile de
supraveghere se bucură de beneficii de pe urma acesteia, deopotrivă cu consumatorii, care
dispun de informații complete cu privire la originea alimentului și la ingrediente.
Consumatorii dispun astfel de informații privind originea laptelui și a produselor lactate și
întregul ciclu al producției de carne, cu privire la data și locul nașterii, locul creșterii, data
abatajului, data și locul primei congelări.
4. Se solicită Comisiei să analizeze posibilitățile ce pot fi oferite la nivel tehnologic
consumatorilor pentru un acces cât mai larg și mai facil la toate informațiile privind
originea și ingredientele alimentelor, prin tehnologii de etichetare.
5. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze
Parlamentul.
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