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Ref.: Petiția nr. 0743/2011, adresată de Jaime Sanfelix Palau, de cetățenie spaniolă, 
privind presupusele greșeli din 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

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că obiectivul Directivei 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 este limitat 
deoarece aceasta nu reglementează în detaliu locul în care etichetele trebuie să fie poziționate 
astfel încât acestea să fie văzute de către consumator. De fapt, având în vedere această 
problemă din legislația națională, informarea consumatorului nu se face în mod corect, 
aceasta fiind supusă abuzurilor din partea distribuitorilor și confuziei în ceea ce privește 
indicarea provenienței și a calității acestor produse. Prin urmare, petiționarul pretinde ca 
această directivă să fie revizuită, în interesul consumatorului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Petiționarul susține că nu există norme detaliate ale UE care să stabilească unde trebuie 
plasată sau prezentată eticheta produselor alimentare. În plus, acesta consideră că normele 



PE485.974v01-00 2/3 CM\896417RO.doc

RO

generale privind etichetarea, în conformitate cu cerințele Directivei 2000/13/CE1, ar trebui să 
se aplice și produselor alimentare nepreambalate. Se observă că, în absența unor asemenea 
cerințe obligatorii, aceste categorii de produse pot fi ușor amestecate și, prin urmare, 
confundate între ele. La rândul său, acest fapt ar reduce posibilitatea de a stabili trasabilitatea 
acestor produse alimentare și ar induce în eroare consumatorii. Din acest motive, petiționarul 
solicită o modificare corespunzătoare a normelor actuale privind etichetarea.

Observațiile Comisiei

Directiva 2000/13/CE conține un principiu general conform căruia etichetarea, prezentarea și 
publicitatea produselor alimentare nu trebuie să inducă în eroare consumatorii. Acest 
principiu se aplică în mod egal atât produselor alimentare preambalate, cât și celor 
nepreambalate. În sensul prezentei directive, prin termenul „etichetare” înseamnă mențiunile, 
indicațiile, mărcile sau denumirile comerciale, imaginile sau semnele care se referă la un
produs alimentar și care figurează pe orice ambalaj, document, anunț, etichetă, inel sau 
manșetă care însoțesc sau se referă la produsul respectiv.

Din perspectiva subsidiarității și având în vedere faptul că produsele alimentare 
comercializate fără ambalaj fac obiectul unui comerț transfrontalier foarte limitat, rămâne la 
latitudinea statelor membre să decidă care elemente de etichetare trebuie menționate pe 
produsele alimentare nepreambalate. Aceeași abordare a fost menținută și în Regulamentul 
(UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare2, 
adoptat recent. Cu toate acestea, noua legislație prevede că informațiile privind prezența 
substanțelor care pot provoca reacții alergice sau intoleranță trebuie furnizate consumatorilor 
în toate situațiile, inclusiv pentru produsele alimentare nepreambalate.

În plus, noul regulament stabilește un set de principii și cerințe generale privind practicile de 
informare corecte, precum și punerea la dispoziție, amplasarea și prezentarea informațiilor 
obligatorii referitoare la produsele alimentare. În special, este prevăzut faptul că informațiile 
obligatorii trebuie să fie ușor accesibile și amplasate într-un loc evident, astfel încât să fie ușor 
vizibile, lizibile și, după caz, indelebile. Acestea nu trebuie să fie în niciun caz disimulate, 
ascunse, trunchiate sau separate prin orice alte reprezentări scrise sau imagini sau prin orice 
alt element intercalat.

În cazul produselor alimentare preambalate, informațiile trebuie să apară pe ambalaj sau pe 
etichetă. În acest sens, termenul „etichetă” este definit ca fiind orice marcaj, marcă, semn, 
imagine sau altă descriere scrisă, imprimată, ștanțată, marcată, gravată sau tipărită pe un 
produs alimentar sau atașată ambalajului sau recipientului unui astfel de produs. În ceea ce 
privește produsele alimentare nepreambalate, mijloacele prin care informațiile referitoare la 
alergeni sau la alte elemente care a căror prezență poate fi solicitată de statele membre, pot fi 
decise autoritățile naționale. Cu toate acestea, principiile și cerințele generale menționate 
anterior, precum accesibilitatea și vizibilitatea, trebuie îndeplinite în toate cazurile.

                                               
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.

JO L 304, 22.11.2011, p. 18.
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În cele din urmă, pentru a asigura respectarea cerințelor privind informațiile referitoare la 
produsele alimentare, regulamentul definește responsabilitatea operatorilor din sectorul 
alimentar în funcție de rolul acestora în lanțul de aprovizionare cu alimente. Prin urmare, în 
cazul produselor alimentare nepreambalate, operatorii din sectorul alimentar, inclusiv 
comercianții cu amănuntul, trebuie să asigure conformitatea cu normele UE și cu orice alte 
norme naționale referitoare la prezentarea și punerea la dispoziție a informațiilor privind 
produsele alimentare.

Concluzie

Ca urmare a principiului subsidiarității și a faptului că produsele alimentare nepreambalate fac 
obiectul unui comerț transfrontalier foarte limitat, rămâne la latitudinea statelor membre să 
decidă, cu excepția alergenilor, dacă și care informații trebuie furnizate cu privire la această 
categorie de produse alimentare. Noul Regulament privind informarea consumatorilor cu 
privire la produsele alimentare prevede instrumente juridice suplimentare prin intermediul 
cărora consumatorii să nu fie induși în eroare cu privire la informațiile și identitatea
produselor alimentare nepreambalate.


