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Ref.: Petiția nr. 0544/2011, adresată de Roberto Raggi și Giuseppe Fusari, de 
cetățenie italiană, în numele asociațiilor pentru consumatori „SOS 
Consumatore” și „Consumatori Europei”, privind protecția consumatorilor 
și lupta împotriva alimentelor contrafăcute

1. Rezumatul petiției

Petiția semnalează fenomenul grav al produselor alimentare importante în UE, în special a 
celor chinezești, care sunt contrafăcute sau care nu corespund standardelor igienico-sanitare în 
vigoare.

În acest sens, petiționarii solicită o implicare sporită a Comisiei Europene în ceea ce privește
lupta împotriva importării de produse agro-alimentare contrafăcute și nocive pentru sănătatea 
umană, solicitând, de asemenea, supravegherea gestionării porturilor europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Petiția

Petiționarul contestă legislația UE privind lanțul alimentar și ar dori ca eforturile să fie 
îndreptate, în schimb, către protejarea cetățenilor împotriva alimentelor contrafăcute. În acest 
context, petiționarul obiectează cu privire la cantitățile de produse alimentare importate în 
Italia, în special, și întreabă dacă autoritățile de control naționale relevante sunt în măsură să 
se ocupe de riscurile pe care acesta le percepe.
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Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Comisia nu împărtășește opinia petiționarului potrivit căreia o mare parte din legislația UE din 
acest domeniu nu vizează punctele esențiale. Legislația privind produsele alimentare, care 
pune în evidență piața unică în acest sector – justificând peste 10 % din consumul 
gospodăriilor din UE27 –, formează o parte importantă din acquis-ul UE spre beneficiul zilnic 
a milioane de cetățeni care se bucură, indiscutabil, de cea mai variată și sigură piață cu 
amănuntul de produse alimentare din lume. Acest acquis este, desigur, supus revizuirii. În 
prezent, Comisia este implicată în reducerea sarcinii administrative și în promovarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității. Acțiunile concrete fac parte din programul de 
reglementare inteligentă. Începând cu 2007, Comisia a derulat o operațiune pe scară largă de 
măsurare a costurilor administrative și de reducere a sarcinilor administrative. Conform
previziunilor, până în 2012, costurile administrative ar putea fi reduse cu până la 25 %. 
Această reducere ar avea un impact economic semnificativ asupra economiei UE – echivalent 
cu o creștere de 1,4 % a nivelului PIB-ului.

Cel de al 17-lea raport privind o mai bună legiferare1 oferă informații generale privind 
principiile și prezintă exemple de cazuri-cheie în care au fost ridicate chestiuni referitoare la 
subsidiaritate. Raportul demonstrează marea varietate a opiniilor diferiților actori – Comisia, 
Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic și Social și 
parlamentele naționale. Comisia va prezenta un raport privind progresele înregistrate în cadrul 
programului de reglementare inteligentă în a doua jumătate a anului 2012.

În ceea ce privește chestiunea specifică a siguranței alimentare și capacitatea autorităților de a 
o asigura, Comisia ar dori să atragă atenția Comisiei pentru petiții mai ales asupra 
articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 178/20022 (cunoscut, în general, drept „Legislația 
generală în domeniul alimentar”), potrivit căruia prevenirea practicilor frauduloase sau 
înșelătoare și a contrafacerii produselor alimentare și a oricăror alte practici care pot induce în 
eroare consumatorul reprezintă unul dintre obiectivele urmărite de legislația UE în domeniul 
alimentar. În plus, practicile de etichetare înșelătoare sunt clar interzise de normele generale 
privind etichetarea produselor alimentare. La articolul 2 din Directiva 2000/13/CE referitoare 
la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora3 se 
prevede că etichetarea și normele în conformitate cu care se realizează nu trebuie să fie de 
natură a induce cumpărătorul în eroare, în special asupra caracteristicilor produsului alimentar 
și în special, printre altele, asupra naturii și identității acestuia. Acest lucru se aplică, de 
asemenea, prezentării produselor alimentare și publicității acestora.

Statele membre sunt responsabile pentru aplicarea legislației UE privind hrana pentru animale 
și produsele alimentare, prin organizarea de controale oficiale și asigurarea respectării 
cerințelor legislative relevante de către operatorii comerciali în toate etapele producției, 
procesării și distribuției. Controalele oficiale trebuie derulate în mod periodic, pe bază de risc, 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0547:FIN:EN:PDF.
2 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a 
principiilor și cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
3 JO L 109, 6.5.2000, p. 29.
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cu o frecvență corespunzătoare. De asemenea, trebuie adoptate măsuri adecvate trebuie pentru 
a elimina riscurile și a asigura aplicarea legislației UE privind produsele alimentare atât pentru 
produsele naționale, cât și pentru cele importate. În ceea ce privește importurile vizate în 
cadrul petiției, petiționarului i s-ar putea transmite Raportul special nr. 1 din 2010 al Curții de 
Conturi Europene privind procedurile de vămuire și Raportul special nr. 14 din 2010 privind 
importurile de carne. Acestea vor oferi o cantitate substanțială de informații contextuale utile.

Contrafacerea produselor alimentare în Europa este, în general, o infracțiune penală care nu 
intră în domeniul direct de aplicare al legislației UE. Cu toate acestea, Comisia ar dori să 
atragă atenția membrilor Comisiei pentru petiții asupra recentei operațiuni OPSON1

(noiembrie 2011), coordonată de Interpol, Europol și autoritățile de control din 8 state 
membre2, care a condus la confiscarea a zeci de tone de produse contrafăcute. Produsele 
prezintă, de obicei, marje ridicate în lanțul alimentar (brânzeturi, vinuri, ulei, ciocolată etc.) și 
pot fi stocate cel puțin pe termen mediu. Această operațiune arată clar capacitatea efectivă a 
autorităților relevante de a aborda acest gen de problemă.

În ceea ce privește riscurile la adresa consumatorilor induse de produsele nesigure sau 
contaminate, Comisia ar dori să atragă atenția Comisiei pentru petiții, încă o dată, asupra 
Sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje3. În opinia Comisiei, acest sistem de 
controlare a comercializării produselor atunci când se stabilește prezența unui risc 
funcționează bine. Potrivit informațiilor oficiale existente, dintre cele 55 de alerte înregistrate 
în cadrul sistemului în 2011, majoritatea au privit produsele respinse la frontieră, adică exact 
una dintre îngrijorările petiționarului.

Îngrijorările petiționarului privind informarea consumatorilor reprezintă, desigur, o 
preocupare constantă a Parlamentului European, după cum s-a demonstrat în dezbaterile 
recente care au culminat cu un acord în a doua lectură, în luna iulie 2011 (raportul Sommer, 
PE ref. A7-0109/2010). Inițiative suplimentare privind standardele de comercializare și 
etichetele de calitate fac, în prezent, obiectul primei lecturi în procesul legislativ (rapoartele 
Garcia Perez, PE ref. C7-0423/2010 și C7-0422/2010), fapt ce ar putea fi adus în atenția 
petiționarului.

Concluzie

Deși orice sistem alimentar poate fi deschis unei îmbunătățiri permanente, după cum arată 
cele de mai sus, Comisia nu acceptă că, în Europa, comercializarea produselor alimentare este 
inerent riscantă pentru consumatori și nu împărtășește perspectiva petiționarului cu privire la 
această situație.

                                               
1 „Produs alimentar” în limba greacă.
2 http://www.contrefacon-riposte.info
3 https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm


