Lisboa, 7/7/2011
•

Transportes: novo plano de acção com os países vizinhos
A Comissão Europeia publicou hoje um novo plano de acção com os países
vizinhos no sector dos transportes, o qual visa reforçar as ligações de transporte
com as regiões vizinhas a leste e sul da UE e irá aprofundar a integração do
mercado, em benefício quer da UE quer das regiões suas vizinhas.

(Desenvolvimento em IP/11/844, MEMO/11/488)
•

Informações sobre alimentos: regulamento facilita vida aos consumidores
O Parlamento Europeu acaba de adoptar um regulamento relativo às
informações sobre os géneros alimentícios. O novo regulamento dará aos
consumidores uma maior autonomia, ao introduzir, designadamente,
informações obrigatórias sobre valores nutritivos, sobre a presença de alérgenos
e a menção obrigatória do país de origem nos rótulos das carnes de porco,
ovelha, cabra e aves.

(Desenvolvimento em MEMO/11/482, MEMO/11/481)
•

Direitos dos passageiros aéreos: dia europeu 2011
A rede dos centros europeus dos consumidores organizou um dia especial
consagrado aos direitos dos passageiros aéreos em 27 aeroportos europeus. Estes
centros europeus prestam conselhos gratuitos e ajuda, nomeadamente, em caso
de perda de bagagens, de anulação ou atraso do voo e de litígios com operadores
estrangeiros.

(Desenvolvimento em IP/11/845)
•

Segurança rodoviária: UE quer punir condutores que cometem infracções
no estrangeiro
Os condutores serão sancionados pelas infracções rodoviárias cometidas no
estrangeiro, inclusivamente as quatro grandes responsáveis por 75% dos
acidentes mortais: excesso de velocidade, desrespeito pelos sinais vermelhos,
não utilização dos cintos de segurança e condução sob efeito do álcool. Os
números europeus indicam que os condutores estrangeiros correspondem a 5%
do tráfego, mas a cerca de 15% das infracções por excesso de velocidade. A
maior parte desses condutores não responde por estas infracções dado que os
países não conseguem puni-los uma vez regressados a casa.

(Desenvolvimento em IP/11/843)
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