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Ref.: Petiția nr. 0846/2011, adresată de avocații Giuseppe Giacomini, Stefano Cresta și 
Sergio Maradei, de cetățenie italiană, în numele asociației Assoutenti, privind 
etichetarea corectă a băuturilor alcoolice

1. Rezumatul petiției

Petiționarii, care reprezintă o asociație a consumatorilor, evidențiază faptul că abuzul de 
băuturi alcoolice poate duce la afecțiuni medicale grave și la dependență. În acest context, 
petiționarii solicită introducerea unui act normativ european care să prevadă informarea 
corespunzătoare a consumatorilor pe etichetele băuturilor alcoolice.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Petiționarul face referire la rezultatul diferitelor studii privind impactul negativ asupra 
sănătății asociat cu consumul de băuturi alcoolice și, în special, la faptul că alcoolul, 
indiferent de cantitatea ingerată, reprezintă un factor de risc pentru tipuri specifice de cancer. 
Prin urmare, petiționarul consideră că legislația UE ar trebui să includă o cerință de etichetare 
pentru băuturile alcoolice, astfel încât să transmită consumatorilor un avertisment clar și 
precis. 

În plus, petiționarul regretă faptul că nu au fost adoptate dispoziții specifice privind 
etichetarea băuturilor alcoolice, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (3) din 
Directiva 2000/13/CE. În continuare, se afirmă că acest vid juridic nu a fost remediat de 
propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
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informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare.   

Observațiile Comisiei

Protecția sănătății consumatorilor reprezintă o chestiune de importanță primordială pentru 
Comisie. De asemenea, este important ca informațiile necesare pentru realizarea unor alegeri 
informate cu privire la alimente să fie transmise consumatorilor. 

Directiva 2000/13/CE1 prevede norme orizontale pentru informațiile care trebuie indicate pe 
etichetele alimentelor, inclusiv ale băuturilor alcoolice. Prin urmare, se solicită ca pe 
etichetele acestor alimente să se regăsească informațiile speciale prevăzute la articolul 3 din 
directivă. Singura derogare privind în mod specific anumite băuturi alcoolice este cea de la 
articolul 9 alineatul (5), în care menționarea datei de valabilitate nu este solicitată în cazul 
vinurilor, vinurilor licoroase, vinurilor spumoase, vinurilor aromatizate și produselor similare 
obținute din struguri, must de struguri și alte fructe, precum și al băuturilor care conțin 10 % 
sau mai mult alcool în volum. 

În principiu, și în cazul băuturilor alcoolice se solicită etichetarea ingredientelor. Intenția 
legiuitorului este confirmată la articolul 6 alineatul (3) din Directiva 2000/13/CE, care 
prevede că vor fi stabilite norme în acest sens. Cu toate acestea, după cum menționează 
petiționarul, din cauza lipsei unor astfel de norme în vigoare, de fapt nu este posibilă aplicarea 
acestui principiu. Cu toate acestea, ar trebui să se sublinieze faptul că în trei ocazii (în 
anii 1982, 1991 și 1997), Comisia a prezentat Consiliului o propunere pentru a stabili normele 
privind etichetarea ingredientelor băuturilor alcoolice. Din nefericire, nu s-a putut niciodată 
ajunge la un acord între Parlamentul European și Consiliu.  

Trebuie subliniat faptul că, în orice caz, ingredientele băuturilor alcoolice trebuie etichetate în 
cazul în care acestea se regăsesc printre cele enumerate în anexa IIIa (alergeni) la 
Directiva 2000/13/CE. 

În ceea ce privește enumerarea ingredientelor băuturilor alcoolice, propunerea Comisiei de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor 
referitoare la produsele alimentare2 a încercat, printre altele, să îmbunătățească și să clarifice 
această situație nedefinită din punct de vedere juridic. Pentru a ține seama de nevoile de 
informare ale consumatorilor, propunerea a prevăzut ca băuturile alcoolice amestecate, gata 
de consum, adesea denumite „alcopops”, să includă o listă cu ingredientele. Date fiind 
specificitățile vinului, ale băuturilor spirtoase și ale berii și având în vedere asigurarea unei 
abordări consistente și a coerenței în acest sector, s-a prevăzut ca Comisia să raporteze cu 
privire la situația actuală a normelor UE privind lista de ingrediente și etichetarea nutrițională 
a acestor produse, cu posibilitatea adoptării de măsuri. 

Pe durata discuțiilor cu privire la textul propus în cadrul Consiliului și al Parlamentului 
European, direcția politică a Comisiei nu a primit susținere. Astfel, PE a solicitat scutirea 

                                               
1 Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la 
publicitatea acestora, JO L 109, 6.5.2000, p. 29.
2 COM(2008) 40 final.
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tuturor băuturilor alcoolice de etichetarea ingredientelor și a informațiilor nutriționale. La 
rândul său, Consiliul a solicitat scutirea vinului, a băuturilor spirtoase, a berii și a altor 
produse concurente similare, cu un raport privind etichetarea acestor produse în termen de 
cinci ani. Compromisul final obținut în această privință a fost de a menține scutirea de 
etichetare pentru toate băuturile alcoolice. În plus, legiuitorul a solicitat Comisiei să 
elaboreze, în termen de trei ani, un raport privind aplicarea, în cazul acestor produse, a 
cerințelor de etichetare referitoare la lista de ingrediente, analizând și necesitatea ca etichetele 
băuturilor alcoolice să prezinte, în viitor, informații nutriționale și, în special, valoarea 
energetică. 

În contextul revizuirii cadrului juridic actual al UE privind furnizarea, pentru consumatori, de 
informații privind alimentele, chestiunea etichetelor de avertizare pentru băuturile alcoolice 
nu a fost ridicată. Prin urmare, și ținând seama de seria de riscuri legate de alcool care sunt 
subliniate în sistemele de etichetare voluntare, Regulamentul (UE) nr. 1169/20111, nou 
adoptat, nu prevede cerințe în privința acestei chestiuni. Totuși, statele membre au 
posibilitatea de a adopta astfel de avertismente prin dispoziții naționale, pe motive legate 
(printre altele) de sănătatea publică. Compatibilitatea acestora cu legislația Uniunii trebuie 
evaluată de Comisie de la caz la caz. În plus, Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 invită 
Comisia să ia în considerare, în cadrul raportului privind etichetarea băuturilor alcoolice, 
cerințe specifice noi referitoare la băuturile alcoolice. În această privință, Comisia este 
încurajată să ia în considerare preocupările publice privind efectele negative legate de alcool, 
în special asupra tinerilor și consumatorilor vulnerabili. 

În cele din urmă, ar trebui menționat faptul că strategia UE de sprijinire a statelor membre în 
vederea reducerii efectelor negative ale alcoolului identifică informarea, educarea și 
sensibilizarea cu privire la impactul consumului nociv și periculos de alcool drept una dintre 
temele prioritare. Comisia încurajează producătorii de alcool să aplice, în mod voluntar, 
mesaje pe băuturile alcoolice pentru a informa consumatorii cu privire la riscurile la adresa 
sănătății. Astfel, unii producători aplică, în mod voluntar, mesaje cu privire la riscurile pentru 
femeile însărcinate, acest avertisment fiind obligatoriu în Franța. Aceste practici contribuie la 
o anumită consecvență și uniformitate a mesajelor în rândul categoriilor de băuturi și al 
statelor membre.

Concluzie

Potrivit legislației nou-adoptate în domeniul etichetării alimentelor, Comisia va analiza în 
continuare cerințele privind informarea în cazul băuturilor alcoolice. Astfel, după consultarea 
cu părțile interesate și cu statele membre, Comisia va elabora un raport, până la 
13 decembrie 2014, care, dacă este cazul, va fi însoțit de măsuri legislative care introduc 
cerințe de etichetare specifice pentru aceste produse. În această privință, toate studiile și 
informațiile disponibile vor fi examinate, inclusiv cele menționate de petiționar.

                                               
1 Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea 
consumatorilor referitoare la produsele alimentare, JO L 304, 22.11.2011.


