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Ref.: Petiția nr. 0888/2009, adresată de S. S., de cetățenie germană, privind 
modificarea dispozițiilor privind ambalarea și introducerea de cantități 
standard

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că în Germania și în multe alte țări se practică vânzarea produselor, spre 
exemplu a ciocolatei, în cantități de 100 sau 1 000 de grame. Cu toate acestea, petiționarul 
consideră că Uniunea Europeană a schimbat normele, astfel încât vânzătorii pot acum oferi în 
ambalaj 98 de grame în loc de 100 de grame de produs. Petiționarul este de părere că, în acest 
mod, consumatorii pot fi foarte ușor înșelați, deoarece este mai greu să se calculeze raportul 
dintre preț și cantitate. Petiționarul consideră că vechile norme, care funcționau foarte bine, ar 
trebui să fie reintroduse, acest lucru fiind în beneficiul consumatorilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010.

Context

Referitor la normele privind gama cantităților nominale

Directiva Consiliului 80/232/CEE din 15 ianuarie 1980 privind apropierea legislațiilor statelor 
membre referitoare la gama cantităților nominale și a capacităților nominale permise pentru 
anumite produse preambalate, care a stabilit o gamă a cantităților nominale în ceea ce privește 
conținutul produselor preambalate în cazul anumitor produse alimentare, a fost abrogată prin 
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Directiva 2007/45/CE1. Directiva 80/232/CEE nu a făcut niciodată referire la produsele din 
cacao și din ciocolată.

Referitor la normele specifice de etichetare a produselor din cacao și din ciocolată
Articolul 6 din Directiva 73/241/CEE a Consiliului din 24 iulie 1973 privind apropierea
legislațiilor statelor membre referitoare la produsele din cacao și din ciocolată destinate 
consumului uman prevede: „1. Ciocolata, ciocolata menaj, ciocolata cu alune gianduja, 
ciocolata cu lapte, ciocolata cu lapte cu conținut ridicat de lapte, ciocolata cu lapte și 
alune gianduja, ciocolata albă și ciocolata umplută, sub formă de batoane sau tablete, 
fiecare cântărind între 85 și 50 g, trebuie comercializată numai în următoarele cantități
individuale: 100 g, 125 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g și 500 g”.
Directiva 73/241/CEE a fost abrogată începând cu 3 august 2003 prin Directiva 
2000/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iunie 2000 privind produsele 
din cacao și din ciocolată destinate consumului uman. Această directivă nu prevede nicio 
obligație de a comercializa aceste produse în cantități individuale specifice.
Referitor la normele privind indicarea prețului unitar
Directiva 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția 
consumatorului prin indicarea prețurilor produselor oferite consumatorilor prevede 
obligația de a indica prețul de vânzare și prețul unitar pe toate produsele. Scopul este o mai 
bună informare a consumatorului și facilitarea comparării prețurilor. Aceste informații 
trebuie să fie clare, lizibile și ușor de identificat.

Observațiile Comisiei privind petiția

Directiva 2000/36/CE a înlocuit Directiva 73/241/CEE pentru a simplifica dispozițiile 
acesteia și pentru a lua în considerare numai cerințele esențiale care trebuie respectate privind 
libera circulație a produselor pe piața internă.

Directiva 2000/36/CE are, prin urmare, ca obiectiv stabilirea numai a definițiilor și normelor
comune privind compoziția, criteriile de fabricație, ambalarea și anumite norme specifice de 
etichetare pentru produsele din cacao și din ciocolată. Aceste dispoziții noi au fost aliniate la
legislația comunitară generală privind produsele alimentare, în special legislația privind
etichetarea, îndulcitorii și alți aditivi autorizați, substanțele aromatizante și metodele de 
analiză.

Directiva 80/232/CEE a Consiliului a stabilit anumite game de cantități nominale și capacități 
nominale pentru anumite produse preambalate. 

Această directivă, care nu includea norme comunitare specifice pentru ciocolată, a fost 
abrogată prin Directiva 2007/45/CE2 care stabilește cantități nominale corespunzătoare 
dimensiunilor ambalajelor numai pentru vinuri și băuturile spirtoase, în cazul cărora existau 
deja dimensiuni obligatorii la nivel comunitar. 

În vederea modificării normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate, 
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Comisia a pus în aplicare o evaluare a impactului, care a indicat că dimensiunile libere 
reprezintă opțiunea cea mai favorabilă, întrucât acestea permit concurența deplină în cadrul 
sectorului și libertatea de alegere a consumatorilor. Din acest motiv, articolul 2 din Directiva 
2007/45/CE impune statelor membre să permită libera circulație a tuturor cantităților 
nominale. 

În ceea ce privește dificultățile pe care le pot întâmpina consumatorii în calcularea prețul
unitar, este util de subliniat faptul că Directiva 98/6/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind protecția consumatorului prin indicarea prețurilor produselor oferite 
consumatorilor prevede, la articolul 3, că „1. Prețul de vânzare și prețul unitar se indică 
pentru toate produsele menționate la articolul 1, … Nu este nevoie să se indice prețul 
unitar dacă acesta este identic cu prețul de vânzare”.

Articolul 2 din aceeași directivă oferă o definiție a prețului unitar, care este următoarea: „ … 
(b) preț unitar înseamnă prețul final, inclusiv TVA și toate celelalte taxe, pentru un kilogram, 
un litru, un metru, un metru pătrat sau un metru cub din produs sau pentru o unitate 
cantitativă unică diferită care este folosită la scară largă și în mod obișnuit în statul membru 
respectiv pentru comercializarea unor produse specifice; …". 

În plus, articolul 4 alineatul (1) din aceeași directivă prevede că „Prețul de vânzare și prețul 
unitar trebuie să fie clare, ușor de identificat și lizibile".
Prin urmare, consumatorul poate compara cu ușurință prețurile pe baza acestei indicații 
obligatorii.

Concluzii

Propunerea petiției de a reinstitui vechile norme nu poate fi sprijinită, întrucât contravine 
obiectivului comunitar privind o reglementare mai bună, urmărind limitarea reglementării 
numai la elementele care sunt considerate necesare pentru a atinge un obiectiv specific și 
pentru care nu există soluții alternative.

Existența prevederilor juridice care prescriu indicarea obligatorie a prețului unitar pentru 
produsele alimentare protejează împotriva riscului de înșelare a consumatorului.


