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1. Rezumatul petiției

Petiționara consideră ca ar trebui să fie obligatorie indicarea pe etichetele alimentelor dacă în 
fabricarea unui produs (sau a ingredientelor sale individuale) s-au folosit substanțe de origine 
animală și, în caz afirmativ, ce ingrediente de origine animală s-au folosit. Petiționara afirmă 
că majoritatea vegetarienilor și veganilor nu consumă niciun produs de origine animală. Prin 
urmare, aceștia doresc să știe dacă un aliment pe care l-ar putea consuma conține ingrediente 
de origine animală sau ingrediente care au fost produse cu ajutorul constituenților de origine 
animală Aceștia doresc să știe, de exemplu, dacă sucul de fructe sau berea conțin gelatină de 
origine animală. În prezent, acest lucru nu este indicat pe ambalajele alimentelor. Majoritatea 
vegetarienilor și veganilor – și, de asemenea, adepții anumitor religii – se abțin de la 
consumul de anumite produse deoarece nu este clar dacă conțin ingrediente de origine 
animală sau reziduuri ale unor astfel de ingrediente. Petiționara consideră că consumatorii au 
dreptul să știe nu numai ce ingrediente conține un aliment ci, de asemenea, modul în care a 
fost preparat și ce ingrediente s-au folosit. Numai în acest fel aceștia pot face alegeri în 
cunoștință de cauză.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea 
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legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, 
precum și la publicitatea acestora prevede norme armonizate de reglementare a etichetării 
produselor alimentare destinate a fi livrate ca atare consumatorului final1 și stipulează o listă a 
ingredientelor de pe etichetele produselor alimentare. Nu există norme speciale privind 
informațiile referitoare la caracterul adecvat al produselor alimentare pentru vegani, 
vegetarieni și adepți ai anumitor religii. Cu toate acestea, astfel de informații pot fi furnizate 
în mod voluntar, cu condiția să nu inducă în eroare consumatorii.

Această directivă a fost recent revizuită. 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 începând din 13 decembrie 2014.

Noul regulament nu introduce menționarea obligatorie a caracterului adecvat al produselor 
alimentare pentru vegetarieni, vegani sau adepți ai anumitor religii, dar solicită Comisiei să 
adopte un act de punere în aplicare referitor la informarea voluntară privind caracterul adecvat 
al produselor alimentare pentru vegani sau vegetarieni. Actul de punere în aplicare ar avea ca 
obiectiv clarificarea cerințelor necesare pentru ca un produs alimentar să fie considerat 
adecvat pentru vegani sau vegetarieni.

Regulamentul nu prevede niciun termen-limită pentru actul de punere în aplicare solicitat mai 
sus. Regulamentul impune Comisiei alte obligații de punere în aplicare, pentru care sunt 
specificate termene-limită ferme. Ca urmare, Comisia va aborda respectivele măsuri în mod 
prioritar.

Concluzie

Subiectul adus în discuție de petiționară a fost prezentat pe parcursul discuției care a dus la 
adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1169/2011. Deși colegiuitorii nu impun menționarea 
obligatorie a caracterului adecvat al produselor alimentare pentru vegetarieni, vegani și adepți 
ai anumitor religii, ei solicită Comisiei să adopte un act de punere în aplicare referitor la 
informarea voluntară privind caracterul adecvat al produselor alimentare pentru vegetarieni 
sau vegani.

                                               
1 JO L 109, 6.5.2000, p. 29.
2 JO L 304, 22.11.2011, p. 18.


