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Ref.: Petiția nr. 1161/2012, adresată de Hans-Thomas Wacks, de cetățenie austriacă, 
privind informațiile referitoare la originea produselor alimentare

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este de părere că ar trebui oferite indicații privind originea produselor alimentare 
din supermarketuri. Deseori etichetele conțin indicații precum „propria noastră marcă” sau 
„produs de Spar/Billa” etc., dar nu dezvăluie identitatea producătorului (producătorilor). În 
consecință, petiționarul solicită o legislație europeană în această materie.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013.

Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, 
precum și la publicitatea acestora1 prevede norme armonizate care reglementează etichetarea 
produselor alimentare care urmează să fie livrate ca atare consumatorului final. Printre altele, 
prevede menționarea denumirii sau a firmei și a adresei fabricantului sau a celui care 
ambalează produsul sau a unui vânzător stabilit în cadrul Uniunii pe eticheta produsului 
alimentar preambalat2. Dispozițiile au ca principal scop să permită consumatorilor să 
identifice ușor o persoană de contact, pentru a putea astfel să o informeze pe aceasta din urmă 

                                               
1 JO L 109, 6.5.2000, p. 29. 
2 Articolul 3 alineatul (1) punctul 7 din Directiva 2000/13/CE. 
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de observațiile lor pozitive sau negative privind produsele alimentare cumpărate1. În 
consecință, această obligație este îndeplinită dacă denumirea sau firma și adresa a cel puțin 
unul dintre operatorii menționați în directivă, adică fabricantul sau cel care ambalează 
produsul sau vânzătorul stabilit în cadrul Uniunii, apar pe etichetă sau pe ambalajul 
produsului alimentar. Prin urmare, produsele alimentare cu etichete proprii sunt conforme cu 
cerințele din Directiva 2000/13/CE, deoarece denumirea sau firma și adresa proprietarului 
etichetei sunt menționate de facto.  
Directiva 2000/13/CE a fost recent revizuită. Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la 
produsele alimentare2 va abroga și va înlocui Directiva 2000/13/CE începând din 
13 decembrie 2014. Pe parcursul negocierilor care au dus la adoptarea Regulamentului (UE) 
nr. 1169/2011, a fost discutată introducerea unei cerințe privind menționarea sistematică a 
denumirii și a adresei fabricantului produselor alimentare pe eticheta lor. Cu toate acestea, 
legislatorii au decis să nu facă obligatorie o astfel de cerință, ci să se stabilească o legătură 
între denumirea operatorului din sectorul alimentar care apare pe eticheta sau pe ambalajul 
produsului alimentar și aspectul responsabilității în ceea ce privește conformitatea cu cerințele 
relevante ale Uniunii. 
Într-adevăr, articolul 9 alineatul (1) litera (h) din respectivul regulament prevede ca denumirea 
sau denumirea comercială și adresa operatorului din sectorul alimentar căruia îi revine 
răspunderea pentru informarea cu privire la produsele alimentare să fie menționată pe eticheta 
produselor alimentare preambalate. Articolul 8 alineatul (1) din același regulament prevede că 
operatorul din sectorul alimentar căruia îi revine răspunderea pentru informarea cu privire la 
produsele alimentare este operatorul sub a cărui denumire sau denumire comercială se 
comercializează produsul alimentar sau, dacă operatorul respectiv nu are sediul în Uniune, 
importatorul pe piața Uniunii. 
În cazul produselor alimentare cu etichete proprii, operatorul din sectorul alimentar căruia îi 
revine răspunderea pentru informarea cu privire la produsele alimentare este proprietarul 
etichetei în cauză; prin urmare, doar denumirea sau denumirea comercială și adresa 
proprietarul etichetei trebuie menționate pe ambalajul produselor alimentare, după intrarea în 
vigoare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011. 

În cele din urmă, în conformitate cu Directiva 85/374/CEE a Consiliului de apropiere a actelor 
cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea 
pentru produsele cu defect3, proprietarul etichetei își asumă răspunderea pentru prejudiciile 
cauzate de defecte în ceea ce privește produsele care au eticheta lui proprie. 

Concluzie
Subiectul adus în discuție de petiționar a fost deja examinat de legislatori în cadrul recentei 
revizii a legislației Uniunii privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare. S-a decis să nu se prevadă în mod obligatoriu denumirea și adresa fabricantului 
produselor alimentare, ci mai degrabă să se asigure că operatorul din sectorul alimentar căruia 
îi revine răspunderea pentru produsele alimentare și pentru informarea cu privire la acestea 
este întotdeauna identificat pe etichetă. În cazul produselor alimentare cu etichete proprii, 
                                               
1 Cauza C-83/96, Dega, Rec., 1997, p. I-5001, punctele 17 și 18. Cauza C-315/05, Lidl Italia Srl/Comune di 
Arcole, Rec., 2006, I-11181, punctul 46.
2 JO L 304, 22.11.2011, p. 18. 
3 JO L 210, 7.8.1985, p. 29. 
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proprietarului etichetei îi revine răspunderea pentru informarea cu privire la produsele 
alimentare, dar și pentru toate defectele în ceea ce privește produsele alimentare care au 
eticheta lor proprie. 


