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Ref.: Petiția nr. 0972/2011, adresată de C. C., de cetățenie română, privind 
utilizarea colorantului E-120 (acid carminic) în ketchup

1. Rezumatul petiției

Potrivit petiționarei, normele privind utilizarea colorantului E-120 (acid carminic) în ketchup 
nu sunt clare. În acest context, ea face referire la legislația română și la Regulamentul (CE) 
nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind Vocabularul comun privind 
achizițiile publice (CPV), precum și la Directiva 94/36/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 30 iunie 1994 privind coloranții autorizați pentru utilizarea în produsele 
alimentare. Petiționara solicită o clarificare în acest sens.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Petiționara face referire la diferite acte legislative privind aditivii alimentari și sistemele de 
categorii de produse alimentare. Comisia ar dori să clarifice faptul că utilizarea aditivilor 
alimentari este armonizată în cadrul Uniunii Europene și este reglementată prin Regulamentul 
(CE) nr. 1333/20081. Acest regulament înlocuiește directivele și deciziile anterioare privind 
aditivii alimentari, cum ar fi, printre altele, și Directiva 94/36/CE2. Totuși, lista Uniunii a 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind 
aditivii alimentari, JO L 354, 31.12.2008, p. 16.
2 Directiva 94/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 privind coloranții autorizați 
pentru utilizarea în produsele alimentare, JO L 237, 10.9.1994, p. 13-29.
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aditivilor alimentari autorizați pentru utilizarea în produse alimentare și condițiile de utilizare 
se aplică de la 1 iunie 2013 [și anume anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, astfel 
cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1129/2011 al Comisiei1]. Până la această 
dată, continuă să se aplice anumite dispoziții ale directivelor anterioare [cum ar fi, de 
exemplu, articolul 2 alineatele (1)-(6), (8), (9) și (10) și anexele I-V la Directiva 94/36/CE].

Anexa II la această directivă enumeră produsele alimentare care nu pot conține coloranți, cu 
excepția cazului în care acest lucru este prevăzut în mod specific în anexele III, IV sau V. 
Anexa II conține, de asemenea, sosurile pe bază de tomate (punctul 16), în această categorie 
intrând și ketchupul. Întrucât sosurile pe bază de tomate nu sunt enumerate în anexele III, IV 
sau V la Directiva 94/36/CE, Comisia consideră că utilizarea colorantului E-120 în ketchup 
nu este autorizată.

Din motive de claritate, Comisia pregătește în prezent un document de orientare privind 
descriptorii categoriilor de produse alimentare menționate de sistemul de categorii de produse 
alimentare din Regulamentul (UE) nr. 1129/2011. Acest document oferă o descriere mai 
detaliată a categoriilor de produse alimentare enumerate în acest sistem. Documentul trebuie 
să fie finalizat înainte de data punerii în aplicare a anexei II la Regulamentul (CE) 
nr. 1333/2008, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1129/2011 al Comisiei, 
și anume înainte de 1 iunie 2013.

În cele din urmă, Comisia ar dori să sublinieze faptul că nici Regulamentul (CE) 
nr. 2195/2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice și nici Standardele 
generale pentru aditivi alimentari nu sunt relevante pentru autorizarea aditivilor alimentari în 
Uniunea Europeană.

Concluzie
Comisia consideră că utilizarea colorantului alimentar E-120 în ketchup nu este autorizată.

                                               
1 Regulamentul (UE) nr. 1129/2011 al Comisiei din 11 noiembrie 2011 de modificare a anexei 
II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului prin 
stabilirea unei liste a Uniunii a aditivilor alimentari, JO L 295, 12.11.2011, p. 1.


