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Ref.: Petiția nr. 0367/2013, adresată de M.S., de cetățenie neerlandeză, privind 
utilizarea „modelului semaforului” pentru etichetarea produselor alimentare

1. Rezumatul petiției

Petiționara ar dori să fie mai bine informată cu privire la conținutul produselor alimentare. Ea 
sugerează ca etichetele alimentare să conțină o indicație mai clară care să reflecte, de 
exemplu, nivelurile de zahăr, grăsimi sau tipuri de substanțe nutritive conținute în produs, pe 
baza unui „model al semaforului”. Petiționara înțelege că acest sistem a fost puternic contestat 
de lobby-iștii care reprezintă întreprinderile alimentare atunci când a fost propus ultima dată. 
Cu toate acestea, petiționara susține că o astfel de etichetare ar educa și ar stimula 
consumatorii, conducându-i spre o dietă mai sănătoasă. De asemenea, ea consideră importantă 
informarea consumatorilor în mod asemănător cu privire la pesticidele utilizate în cultivarea 
fructelor și legumelor, precum și cu privire la antibioticele utilizate pentru animalele a căror 
carne este comercializată.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, 
precum și la publicitatea acestora1, prevede norme armonizate de reglementare a etichetării 
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PE528.221v01-00 2/3 CM\1018619RO.doc

RO

produselor alimentare destinate a fi livrate ca atare consumatorului final și stipulează că 
etichetarea nu trebuie să inducă în eroare.
Directiva Consiliului 90/496/CEE privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor 
alimentare1 prevede norme pentru etichetarea voluntară a acestei valori.

Aceste directive au fost revizuite recent. Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare2 va abroga și va înlocui Directiva 2000/13/CE și Directiva 90/496/CEE începând 
din 13 decembrie 2014.

În ceea ce privește declarația nutrițională, în conformitate cu noua legislație, aceasta devine 
obligatorie până în decembrie 2016. Utilizarea sistemului „semaforului” pentru a reprezenta 
conținutul nutrițional a fost discutată de colegiuitori. Nu a fost obținută o majoritate pentru a 
sprijini includerea acestuia în regulament. În compromisul final s-a convenit că declarația 
nutrițională va fi prezentată într-un anumit format. Cu toate acestea, regulamentul permite, de 
asemenea, forme suplimentare de exprimare și de prezentare a informațiilor nutriționale. Prin 
urmare, sisteme precum cel al „semaforului” pot fi utilizate în mod voluntar de către 
operatorii din sectorul alimentar și pot fi recomandate de autoritățile statelor membre, cu 
condiția să respecte o serie de criterii pentru a se asigura în special că acestea vor facilita 
înțelegerea consumatorilor și nu vor crea obstacole în calea liberei circulații a mărfurilor.

De asemenea, acest Regulament îi impune Comisiei să prezinte Parlamentului European și 
Consiliului un raport, înainte de 13 decembrie 2017, privind utilizarea unor astfel de forme 
suplimentare de exprimare și de prezentare, efectul lor asupra pieței interne și oportunitatea 
unei mai mari armonizări. Comisia poate alătura acestui raport propuneri de modificare a 
dispozițiilor relevante ale Uniunii.

În ceea ce privește reziduurile de antibiotice în alimente de origine animală și reziduurile de 
pesticide în sau pe alimente de origine vegetală sau animală, legislația Uniunii stipulează deja 
că alimentele care conțin reziduuri într-o cantitate ce depășește limita maximă de reziduuri 
stabilită pentru siguranța consumatorilor nu respectă prevederile în domeniu și sunt retrase din 
lanțul alimentar.

Nu există nicio cerință de a preciza pe etichete utilizarea pesticidelor sau a antibioticelor în 
producția de alimente, și niciun plan de a introduce o astfel de cerință. Cu toate acestea, 
absența unui astfel de tratament poate fi indicată pe eticheta produsului în mod voluntar și 
atunci când este cazul.

Concluzie

Problema ridicată de petiționară cu privire la formele suplimentare de exprimare a declarației 
nutriționale a fost deja luată în considerare de legiuitori la revizuirea recentă a legislației 
Uniunii privind informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare. Deși astfel de 
forme suplimentare precum sistemul semaforului nu sunt impuse de noul regulament, acest 
sistem poate fi utilizat în mod voluntar, cu condiția să respecte anumite criterii.

În privința utilizării de pesticide și antibiotice în lanțul alimentar, legislația UE în vigoare 
garantează siguranța produselor alimentare. Operatorii din sectorul alimentar pot de asemenea 
să-i informeze pe consumatori referitor la absența tratamentului cu pesticide sau nefolosirea 
antibioticelor atunci când este cazul. Momentan nu există dezbateri legate de posibilitatea de a 
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introduce o etichetare obligatorie care să semnaleze utilizarea acestor substanțe în procesul de 
producție a alimentelor.


