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SIGURANȚA ALIMENTARĂ

Politica europeană în materie de siguranță alimentară are două obiective principale: protejarea
sănătății umane și a intereselor consumatorilor și promovarea bunei funcționări a pieței unice
europene. Astfel, Uniunea Europeană se asigură că sunt stabilite și respectate norme de
control în domenii precum igiena produselor alimentare și a furajelor, sănătatea animalelor,
sănătatea plantelor și prevenirea contaminării produselor alimentare cu substanțe externe.
Uniunea reglementează, de asemenea, etichetarea produselor alimentare și a furajelor.

TEMEI JURIDIC

Articolele 43, 114, articolul 168 alineatul (4) și articolul 169 din Tratatul privind Funcționarea
Uniunii Europene.

CONTEXT GENERAL

În urma unei serii de crize legate de produsele alimentare și furaje (de exemplu, epidemia
de encefalopatie spongiformă bovină și criza dioxinei), politica UE în materie de siguranță
alimentară a trecut printr-o profundă transformare la începutul anilor 2000. A fost definită
abordarea „de la fermă la consumator”, garantând un nivel înalt de siguranță în toate etapele
procesului de producție și de distribuție pentru toate produsele alimentare comercializate în
cadrul UE, fie că acestea sunt produse în UE sau importate din țări terțe. Acest corpus legislativ
reprezintă un sistem complex și integrat de norme care acoperă toate verigile lanțului alimentar.

REALIZĂRI

A. Legislația generală
Principiile generale ale legislației actuale din domeniul alimentar au intrat în vigoare în
2002, prin adoptarea Regulamentului (CE) nr. 178/2002. Prin acest regulament-cadru era
înființată, de asemenea, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), a cărui
sarcină este evaluarea tuturor riscurilor legate de lanțul alimentar și informarea cu privire la
acestea. Regulamentul ține seama de „principiul precauției” (5.4.1), instituie o procedură pentru
evaluarea riscurilor și stabilește dispoziții generale privind trasabilitatea alimentelor și furajelor.
El instituie, de asemenea, Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje (RASFF), permițând
statelor membre și Comisiei să facă schimb de informații rapid și să își coordoneze răspunsurile
la amenințările pe care le pot reprezenta alimentele și furajele pentru sănătate.
B. Igiena produselor alimentare
În aprilie 2004, în contextul abordării „de la fermă la consumator”, a fost adoptat un nou
cadru legislativ, cunoscut drept „pachetul de măsuri privind igiena” [Regulamentul (CE) nr.
852/2004 privind igiena produselor alimentare, Regulamentul (CE) nr. 853/2004 de stabilire a
unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală și Regulamentul
(CE) nr. 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind
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produsele de origine animală destinate consumului uman, care stabilește, de asemenea, norme
specifice pentru carnea proaspătă, moluștele bivalve, lapte și produsele lactate]. Pachetul
atribuie responsabilitatea pentru igiena produselor alimentare direct diferiților actori din cadrul
lanțului alimentar prin intermediul unui sistem care se autoreglementează, utilizând metoda
HACCP („analiza riscurilor și punctele critice de control”), monitorizat prin controale oficiale
care trebuie efectuate de autoritățile competente, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului
(CE) nr. 854/2004, astfel cum a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 882/2004.
C. Contaminarea produselor alimentare
1. Produse alimentare sigure
Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului a fost adoptat pentru a garanta faptul că niciun
produs alimentar care conține cantități inacceptabile de contaminanți nu poate fi comercializat.
Limitele aplicabile în prezent celor mai importanți contaminanți sunt stabilite în Regulamentul
(CE) nr. 1881/2006 al Comisiei, care stabilește nivelurile maxime de contaminanți din produsele
alimentare (de exemplu, nitrați, micotoxine, metale grele și dioxine) și solicită revizuirea lor
periodică.
2. Limitele maxime de reziduuri
Reziduurile de pesticide din produsele alimentare pot proveni din tratamentele medicale sau
veterinare și din produsele biocide utilizate. Reziduurile de pesticide sunt reglementate de
Regulamentul (CE) nr. 396/2005, care, înlocuind actele legislative anterioare, stabilește norme
pentru toate produsele agricole. Limitele maxime de reziduuri și substanțele reglementate
sunt actualizate periodic de regulamente specifice ale Comisiei. În ceea ce privește prezența
reziduurilor în cazul animalelor, substanțele autorizate și limitele maxime de reziduuri
corespunzătoare sunt enumerate în Regulamentul (CE) nr. 37/2010 privind substanțele active
din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din
produsele alimentare de origine animală.
3. Contaminarea cauzată de materialele care vin în contact cu produsele alimentare
Normele privind materialele care vin în contact cu produsele alimentare sunt prevăzute în
Regulamentul (CE) nr. 1935/2004. Regulamentul-cadru stabilește cerințele generale pentru
toate materialele și obiectele relevante; măsuri europene specifice, care să prevadă dispoziții
mai detaliate, pot fi adoptate pentru cele 17 materiale și obiecte care vin în contact cu
produsele alimentare (MCA), enumerate în anexa I. În ceea ce privește plasticul, de exemplu,
Regulamentul (UE) nr. 321/2011 introduce restricții privind substanța bisfenol A, utilizată
în biberoanele din plastic pentru sugari. Doar patru materiale fac în prezent obiectul unor
măsuri specifice la nivelul UE. Pentru celelalte materiale, statele membre pot adopta dispoziții
naționale. Centrul Comun de Cercetare al Comisiei realizează în prezent un studiu care oferă o
imagine de ansamblu cuprinzătoare a situației actuale în ceea ce privește MCA pentru care nu
există măsuri speciale la nivelul UE.
D. Etichetarea produselor alimentare
1. Legislația privind etichetarea produselor alimentare
Cadrul juridic referitor la etichetarea produselor alimentare are drept scop garantarea accesului
consumatorilor la informații complete privind conținutul și compoziția produselor, scopul fiind
acela de a proteja sănătatea și interesele consumatorilor. La 13 decembrie 2014 a intrat în
vigoare un nou regulament [Regulamentul (UE) 1169/2011], care combină două directive
într-un singur act legislativ. Acestea sunt: Directiva 2000/13/CE referitoare la etichetarea și
prezentarea produselor alimentare și Directiva 90/496/CE a Consiliului privind indicarea valorii
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nutritive pe etichetele produselor alimentare, astfel cum a fost modificată de Directiva 2003/120/
EC a Comisiei.
Principala noutate este obligația impusă producătorilor de a indica prezența alergenilor
în produsele alimentare neambalate, de exemplu în restaurante și cantine, originea cărnii
neprelucrate (pentru anumite tipuri de carne, altele decât carnea de vită, a cărei origine
trebuie deja să fie etichetată) și prezența imitațiilor de produse alimentare, cum ar fi produsele
vegetale care înlocuiesc brânza sau carnea. Dispoziții specifice privind informațiile nutriționale
referitoare la produsele alimentare prelucrate vor intra în vigoare la 13 decembrie 2016.
Regulamentul (UE) nr. 1337/2013 al Comisiei stabilește modalitățile de indicare (cu unele
excepții) pe carnea proaspătă preambalată, refrigerată și congelată, a locului de creștere și a
locului de sacrificare a animalelor din specia porcină, ovină, caprină și a păsărilor de curte. Noile
norme se aplică din 1 aprilie 2015.
2. Mențiunile nutriționale și de sănătate și produsele alimentare destinate unor grupuri
specifice
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 stabilește norme armonizate privind mențiunile nutriționale și
de sănătate înscrise pe produsele alimentare. Directiva 2009/39/CE introduce un cadru de norme
generale pentru „alimentele dietetice”, cum ar fi alimentele pentru sugari și copii de vârstă mică,
și stabilește cerințe privind compoziția, introducerea pe piață și etichetarea acestora pentru a
asigura siguranța produselor. În iunie 2013, Parlamentul a adoptat un nou regulament privind
„produsele alimentare destinate unor grupuri specifice” [Regulamentul (UE) nr. 609/2013],
renunțând la noțiunea de categorie vastă de produse alimentare „dietetice” în favoarea unor
norme destinate grupurilor specifice: alimente pentru sugari și copii de vârstă mică, alimente
destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitori ai unei diete totale pentru controlul
greutății. Actul legislativ va intra în vigoare în iulie 2016.
E. Aditivii alimentari și aromele alimentare
1. Pachetul de măsuri privind amelioratorii alimentari
Aditivii alimentari sunt substanțe care, de obicei, nu sunt consumate ca atare și care sunt
adăugate intenționat în produsele alimentare într-un scop precis (cum ar fi coloranții, îndulcitorii
sau conservanții). În 2008, un nou pachet legislativ alcătuit din patru regulamente [Regulamentul
(CE) nr. 1331/2008, Regulamentul (CE) nr. 1332/2008, Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 și
Regulamentul (CE) nr. 1334/2008] a fost adoptat în ceea ce privește procedura de autorizare,
condițiile de utilizare și etichetarea aditivilor alimentari, enzimelor alimentare și aromelor
alimentare.
2. Suplimentele alimentare și adaosul de vitamine și minerale
Directiva 2002/46/CE stabilește norme armonizate privind etichetarea suplimentelor alimentare,
precum și norme specifice privind conținutul de vitamine și minerale al acestora. Regulamentul
(CE) nr. 1925/2006 armonizează dispozițiile stabilite în statele membre în ceea ce privește
adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele
alimentare.
F. Sănătatea animalelor și a plantelor
Reglementările europene conțin dispoziții generale privind supravegherea (Directiva 2003/99/
CE a Parlamentului European și a Consiliului), notificarea (Directiva 82/894/CEE a
Consiliului) și tratarea bolilor contagioase și a vectorilor acestora (Directiva 92/119/CEE a
Consiliului). Actualul cadru legislativ pentru organizarea controalelor oficiale a fost instituit
prin Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura
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verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu
normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor.
În mai 2013, Comisia a prezentat un nou pachet legislativ care include propuneri privind
sănătatea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere vegetal și controalele
oficiale. Pachetul prevede o abordare a protecției sănătății bazată în mai mare măsură pe riscuri,
cu scopul de a spori eficacitatea controalelor oficiale pentru a evita crizele alimentare și, pe cât
posibil, cazurile de fraudă. Noua legislație a UE privind sănătatea animalelor [Regulamentul
(UE) 2016/429 privind bolile transmisibile) a fost adoptat în martie 2016. Intrarea în vigoare
a noului regim privind sănătatea plantelor este preconizată pentru sfârșitul lui 2016, în timp ce
noul regulament privind controalele oficiale este încă în curs de negociere.
G. Legislația privind furajele și etichetarea acestora
Regulamentul (CE) nr. 183/2005 reglementează igiena hranei pentru animale. Regulamentul
(CE) nr. 767/2009, adoptat în iulie 2009, reunește cea mai mare parte a legislației privind
etichetarea și introducerea pe piață a furajelor. Directiva 2002/32/CE privind substanțele
nedorite din furaje cuprinde limitele maxime pentru conținutul de metale grele din acestea
și interzice diluarea materiilor prime contaminate. Directiva 2002/70/CE stabilește cerințele
pentru determinarea nivelurilor de dioxine și de PCB de tipul dioxinelor din furaje. Atât
medicamentele de uz veterinar [reglementate, în special, de Directiva 2001/82/CE și de
Regulamentul (CE) nr. 726/2004], cât și furajele cu adaos de medicamente (Directiva 90/167/
CEE) sunt în prezent în curs de revizuire.
H. Alimentele noi
Regulamentul (CE) nr. 258/97 stipulează, printre altele, că alimentele noi (și anume cele a căror
utilizare nu era larg răspândită înaintea intrării în vigoare a regulamentului) trebuie să facă
obiectul unei evaluări a siguranței înainte de a fi comercializate în Uniune. Acest regulament
a fost inclus ulterior în Regulamentul (CE) nr. 1852/2001. În 2008, Comisia a prezentat o
propunere care viza actualizarea legislației privind alimentele noi, însă, din cauza unui dezacord
între Parlament și Consiliu privind modalitatea de reglementare a produselor alimentare obținute
din animalele clonate, nu a intrat în vigoare nicio nouă legislație. În decembrie 2013, Comisia
a prezentat o nouă propunere. În 2015, Parlamentul și Consiliul au ajuns în sfârșit la un acord,
noul Regulament (UE) 2015/2283 intrând în vigoare la 31 decembrie 2015. Până la intrarea în
vigoare a unei legislații specifice privind produsele alimentare obținute din animalele clonate,
aceste alimente intră în domeniul de aplicare al acestui regulament și ar trebui, prin urmare,
etichetate în mod corespunzător.
I. Organismele modificate genetic (OMG)
Un OMG este un „organism, cu excepția ființelor umane, în care materialul genetic a fost
modificat printr-o modalitate ce nu se produce natural prin împerechere și/sau recombinare
naturală”. Directiva 2001/18/CE privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor
modificate genetic reglementează cultivarea și comercializarea acestora și, împreună cu
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, definește cadrul de
reglementare al Uniunii (inclusiv etichetarea obligatorie a alimentelor fabricate din OMG-uri
sau care conțin OMG-uri) în acest domeniu. Odată cu autorizarea cultivării cartofului Amflora
în martie 2010, Comisia a pus capăt moratoriului privind noile culturi de OMG-uri, care era
în vigoare din 1998. În ianuarie 2015, a fost adoptat un nou act legislativ [Directiva (UE)
2015/412], care modifică Directiva 2001/18/CE pentru a le acorda statelor membre posibilitatea
de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe
teritoriul lor, chiar dacă aceasta este autorizată la nivel european. Actul legislativ a fost depus
inițial în 2010, însă a fost blocat timp de patru ani din cauza dezacordului dintre statele membre
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care erau favorabile utilizării OGM-urilor și cele care erau împotriva sa. În aprilie 2015, Comisia
a propus un text suplimentar de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce
privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor
alimentare și a furajelor modificate genetic pe teritoriul lor. Propunerea a fost respinsă de
Parlament în octombrie 2015, inter alia, din cauza nerealizării unei evaluări a impactului, a
problemei compatibilității măsurilor luate de statele membre cu piața unică și cu normele OMC
și a fezabilității propunerii. Consiliul nu a luat încă o decizie oficială.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Ca reacție la crize precum ESB (1996) sau febra aftoasă (2002), au fost înființate comisii
temporare pentru a investiga eventualele lacune în aplicarea legislației comunitare. Parlamentul
este deosebit de vigilent și în ceea ce privește amenințările pe care le implică pentru
sănătatea consumatorilor animalele clonate și nanomaterialele. Pentru a garanta o mai mare
transparență de-a lungul întregului lanț alimentar și pentru a-i informa mai bine pe consumatorii
europeni, Parlamentul a reiterat, în rezoluția pe care a adoptat-o în mai 2016[1], apelul adresat
Comisiei – așa cum a fost exprimat și în trecut[2] – de a prezenta propuneri legislative pentru
indicarea obligatorie a locului de origine, în special în cazul cărnii utilizate ca ingredient în
alimentele prelucrate. Aceste măsuri ar trebui să permită, de asemenea, recâștigarea încrederii
consumatorilor, după scandalul cărnii de cal din 2013 și alte cazuri de fraudă alimentară.
Nora Hahnkamper-Vandenbulcke
06/2017

[1]Rezoluția Parlamentului European din 12 mai 2016 referitoare la indicarea obligatorie a țării de origine sau a locului
de proveniență pentru anumite alimente - Texte adoptate, P8_TA(2016)0225.
[2]Rezoluția Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la indicarea pe etichetă a țării de origine a cărnii
din alimentele prelucrate, Texte adoptate, P8_TA(2015)0034.
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