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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1598/2012, adresată de S.M., de cetăţenie germană, privind etichetarea 
alimentelor

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul propune ca, pe lângă informaţiile care trebuie deja incluse, etichetele alimentelor 
ar trebui să poarte un cod al culorilor bazat pe sistemul semaforului. Culoarea verde ar indica 
faptul că alimentul este sănătos, culoarea chihlimbarului ar indica faptul că este mai puţin 
sănătos, iar culoarea roşie ar indica că alimentul nu este sănătos. Acest cod ar trebui înscris pe 
ambalaj în mod vizibil şi lizibil. Petiţionarul susţine, de asemenea, că etichetele alimentelor ar 
trebui să includă informaţii în Braille astfel încât acestea să poată fi citite de consumatorii 
nevăzători.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Observaţiile Comisiei 
Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind apropierea 
legislaţiilor statelor membre referitoare la etichetarea şi prezentarea produselor alimentare, 
precum şi la publicitatea acestora prevede norme armonizate care reglementează etichetarea 
produselor alimentare care urmează să fie livrate ca atare consumatorului final. Aceasta 
solicită, printre altele, numele produsului, data valabilităţii minime sau data limită a 
consumării, ingredientele şi etichetarea alergenilor.
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Directiva 2000/13/CE a fost recent revizuită. Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la 
produsele alimentare va abroga şi va înlocui Directiva 2000/13/CE începând cu 
13 decembrie 20141.

În cadrul discuţiei anterioare adoptării noului regulament, un amendament al Parlamentului 
European care solicita afişarea informaţiilor obligatorii în Braille a fost discutat, dar nu votat.

Noul regulament prevede o dimensiune minimă a fontului pentru informaţiile obligatorii cu 
privire la alimente, cu scopul de a spori lizibilitatea etichetelor produselor alimentare şi de a 
îmbunătăţi situaţia consumatorilor cu deficienţe de vedere sau a consumatorilor în vârstă, care 
reprezintă o parte tot mai mare a populaţiei.

În trecut, Comisia a sprijinit activităţi de cercetare cu privire la utilizarea codurilor de bare în 
combinaţie cu dispozitive de asistare, pentru a favoriza accesibilitatea informaţiilor despre 
produs pentru utilizatorii cu probleme de vedere, care ar putea fi o sursă de inspiraţie pentru 
declanşarea de soluţii inovatoare pe piaţă.

Uniunea Europeană şi statele sale membre au semnat, de asemenea, şi au ratificat Convenţia 
ONU privind drepturile persoanelor cu handicap2, cu excepţia a trei state membre care sunt 
încă în curs de finalizare a procesului de ratificare. Articolul 9 din convenţie prevede că 
statele participante iau măsurile necesare „ pentru a garanta că organizaţiile private, care oferă 
facilităţi şi servicii libere sau destinate publicului larg, iau în considerare toate aspectele 
accesibilităţii persoanelor cu handicap”, şi că ar trebui „să promoveze alte forme adecvate de 
asistenţă şi susţinere a persoanelor cu handicap, pentru a asigura accesul acestora la 
informaţie”. Dreptul la informaţii în format accesibil este subliniat în continuare la 
articolul 21 din prezenta convenţie. Comisia colaborează cu statele membre pentru punerea în 
aplicare a Convenţiei ONU şi pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu handicap. 

În ceea ce priveşte declaraţia nutriţională, în conformitate cu noua legislaţie, aceasta devine 
obligatorie până în decembrie 2016. Sistemul semaforului pentru a reprezenta conţinutul 
nutriţional a fost discutat de colegiuitori. Nu a fost obţinută o majoritate pentru a sprijini 
includerea acestuia în regulament. În compromisul final s-a convenit că declaraţia nutriţională 
va fi prezentată într-un anumit format. Cu toate acestea, regulamentul permite, de asemenea, 
forme suplimentare de exprimare şi de prezentare a informaţiilor nutriţionale. Prin urmare, 
sisteme precum cel al semaforului pot fi utilizate în mod voluntar de către operatorii din 
sectorul alimentar şi pot fi recomandate de autorităţile statelor membre, cu condiţia să 
respecte o serie de criterii pentru a se asigura în special că acestea vor facilita înţelegerea 
consumatorilor şi nu vor crea obstacole în calea liberei circulaţii a mărfurilor.

                                               
1 JO L 304, 22.11.2011, p. 18.
2 http://www.un.org/disabilities. 
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Concluzii
Subiectul adus în discuţie de petiţionar a fost deja examinat de legiuitori în cadrul recentei 
revizuiri a legislaţiei Uniunii privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare. S-a decis să nu se solicite informaţiile obligatorii în Braille, însă lizibilitatea 
sporită – graţie unei dimensiuni minime a fontului – reprezintă deja un prim pas pentru a 
facilita accesul la aceste informaţii. 

În ceea ce priveşte declaraţia nutriţională, deşi sistemul semaforului nu este solicitat de noul 
regulament, acesta poate fi utilizat în mod voluntar, cu condiţia să respecte anumite criterii.


