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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la criza alimentară, fraudele din lanțul alimentar și controlul aferent 

2013/2091 (INI) 

Parlamentul European, 

– având în vedere planul de acțiune în cinci puncte1 prezentat de Comisie în martie 2013 ca 

urmare a fraudei legate de carnea de cal,  

– având în vedere propunerea de regulament privind controalele oficiale și alte activități 

oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a 

normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de 

reproducere a plantelor [și] produsele de protecție a plantelor (COM(2013)0265), 

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 

avizele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și Comisiei pentru 

agricultură și dezvoltare rurală (A7-0000/2013), 

A. întrucât, ca principiu general al legislației alimentare a UE, este interzisă comercializarea 

alimentelor nesigure sau a alimentelor cu etichete incorecte sau care induc în eroare; 

B. întrucât, până acum, s-a dovedit că, în cazul siguranței alimentare și al lanțului alimentar, 

cadrul de reglementare al UE actual este cel mai sigur cu putință; 

C. întrucât, totodată, cazurile recente de fraudă din domeniul alimentar au afectat încrederea 

consumatorilor în lanțul alimentar, având un impact negativ asupra sectorului 

agroalimentar, deoarece cazurile individuale afectează negativ imaginea generală a acestui 

sector-cheie al economiei UE; întrucât este extrem de important să crească din nou 

încrederea consumatorilor;  

D. întrucât legislația alimentară a UE este foarte detaliată în domeniul siguranței alimentare 

și include controale și verificări în cazul reziduurilor și al altor tipuri de contaminare a 

alimentelor și a hranei pentru animale, dar întrucât nu există niciun cadru care să vizeze în 

mod special fraudele din sectorul alimentar, cu excepția prevederii cu caracter general 

conform căreia consumatorii nu pot fi induși în eroare; 

E. întrucât nu există statistici referitoare la cazurile de fraude din sectorul alimentar din UE și 

întrucât Comisia a identificat doar de curând fraudele din sectorul alimentar ca un nou 

domeniu de acțiune; 

F. întrucât cazurile de fraudă recente includ comercializarea făinii obișnuite ca făină bio, a 

ouălor de la găini crescute în baterii ca ouă bio, a sării pentru drumuri ca sare alimentară și 

a cărnii de cal ca și carne de vită, precum și utilizarea alcoolului contaminat cu metanol în 

băuturile spirtoase; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/plan_en.htm 

http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/plan_en.htm
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G. întrucât lanțul de aprovizionare cu alimente este adesea lung și complex și implică mulți 

operatori din sectorul alimentar și alte părți; 

H. întrucât comercianții și intermediarii din lanțul alimentar nu sunt întotdeauna înregistrați și 

autorizați ca operatori în sectorul alimentar; întrucât nici Comisia nici statele membre nu 

știu de multe ori câți comercianți neînregistrați își desfășoară activitatea în acest sector;  

I. întrucât implementarea și punerea în aplicare a legislației alimentare a UE țin de 

responsabilitatea statelor membre și întrucât aplicarea legii și controlul sunt, prin urmare, 

de cele mai multe ori limitate la nivel național, astfel încât imaginea de ansamblu la nivel 

transfrontalier în întreaga UE este una limitată spre inexistentă; 

J. întrucât autoritățile competente ale unor state membre au unități de poliție specializate în 

combaterea fraudelor din sectorul alimentar; întrucât în unele state membre efectuarea 

controalelor este parțial delegată unor organisme de control private; întrucât în alte state 

membre controalele sunt efectuate în întregime de autoritățile competente;  

K. întrucât Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și hrana pentru animale este un 

instrument util de schimb rapid de informații între statele membre și Comisie, un exemplu 

fiind cazul recent de fraudă cu carne de cal; 

L. întrucât Oficiul alimentar și veterinar al Comisiei (OAV) este responsabil cu verificarea 

respectării cerințelor UE în materie de siguranță alimentară și calitate a alimentelor și 

întrucât auditurile acestuia sunt anunțate în mod normal în avans și pregătite în colaborare 

cu autoritățile competente; întrucât numărul de audituri pe an este limitat din cauza 

capacității limitate a OAV; întrucât OAV a specificat că în prezent nici nu deține resursele 

necesare nici nu este format să-și concentreze atenția pe fraudele din sectorul alimentar;  

M. întrucât Europol a observat o creștere a numărului de cazuri de fraude în sectorul 

alimentar și se așteaptă ca această tendință să continue, alături de implicarea din ce în ce 

mai accentuată a organizațiilor infracționale în fraudele din acest sector;  

N. întrucât sistemul de informații al Europol poate fi folosit de statele membre pentru a face 

schimb de informații referitoare la anchetele cu caracter transfrontalier; întrucât Europol 

poate numai să sprijine, la cerere, statele membre cu cunoștințe de specialitate, cu 

instrumente analitice și cu baze date; întrucât, în cazul fraudei cu carnea de cal, statele 

membre au avut la început rețineri în ceea ce privește colaborarea cu Europol, 

Fraudele din sectorul alimentar: domeniu de aplicare și definiție 

1. recunoaște că acțiunile de combatere a fraudelor din sectorul alimentar reprezintă un punct 

relativ nou în agenda europeană și că, până acum, acest aspect nu a reprezentat niciodată o 

prioritate-cheie pentru legislația și punerea în aplicare a acesteia la nivelul UE sau la nivel 

național; 

2. subliniază că este nevoie să se cunoască mai multe despre amploarea, incidența și 

elementele cazurilor de fraudă din sectorul alimentar din UE; invită Comisia și statele 

membre să adune sistematic date cu privire la cazurile de fraudă și să facă schimb de bune 

practici în vederea identificării și a combaterii fraudelor din sectorul alimentar; 
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3. observă că în legislația UE nu există în prezent o definiție a fraudei din sectorul alimentar 

și că statele membre adoptă abordări diferite; consideră că o definiție uniformă are un rol 

esențial pentru dezvoltarea unei abordări europene față de combaterea fraudelor din 

sectorul alimentar; subliniază că este necesar să se adopte rapid o definiție armonizată la 

nivelul UE, care să includă elemente precum 1) nerespectarea legislației alimentare și/sau 

inducerea în eroare a consumatorilor, 2) intenția și 3) câștigul financiar; 

4. observă că recentele cazuri de fraude din sectorul alimentar au dezvăluit diferite tipuri de 

fraude de acest gen, cum ar fi înlocuirea ingredientelor-cheie cu alternative mai ieftine, 

indicarea eronată pe etichete a speciilor de animale folosite în produsele din carne, 

indicarea incorectă a greutății pe etichete, vânzarea de alimente obișnuite ca produse bio, 

folosirea neîndreptățită a unor logo-uri ce indicau originea sau bunăstarea animalelor, 

etichetarea peștelui provenind din acvacultură ca fiind pescuit în mediul sălbatic, 

falsificarea și comercializarea alimentelor după data de expirare a acestora;  

5. subliniază că alimentele care fac adesea obiectul unor activități frauduloase includ uleiul 

de măsline, peștele, produsele bio, cerealele, mierea, cafeaua, ceaiul, condimentele, 

vinurile, anumite sucuri din fructe și laptele; 

6. își exprimă îngrijorarea cu privire la semnele care indică faptul că numărul cazurilor este 

în creștere și că fraudele din sectorul alimentar reprezintă o tendință ascendentă care 

reflectă punctele structurale slabe din lanțul alimentar;  

Factorii care contribuie la comiterea de fraude în sectorul alimentar 

7. observă că fraudele din sectorul alimentar apar în general în cazurile în care câștigurile 

financiare sunt ridicate, iar riscul de a fi prins redus; consideră regretabil faptul că în UE 

este profitabil să comiți fraude în sectorul alimentar și că șansele de a fi prins sunt relativ 

reduse;  

8. subliniază complexitatea și caracterul transfrontalier ale lanțului alimentar, în combinație 

cu caracterul predominant național al controalelor, al sancțiunilor și al aplicării legii, o 

situație despre care se crede că duce la creșterea riscului de fraude în sectorul alimentar; 

9. atrage, de asemenea, atenția asupra altor factori menționați adesea ca factori care 

contribuie la fraudele din sectorul alimentar, precum criza economică actuală, măsurile de 

austeritate care afectează agențiile de control și presiunea din partea sectorului de retail și 

a altora de a produce alimente și mai ieftin; 

10. consideră că ar trebui clarificat rolul comercianților și al cadrului legislativ aplicabil în 

cazul vânzărilor între întreprinderi; 

Lecțiile învățate și recomandări 

Cadrul instituțional 

11. salută decizia Comisiei de a înființa o echipă de combatere a fraudelor din sectorul 

alimentar și recunoaște eforturile depuse de Europol în lupta împotriva fraudelor din acest 

sector;  
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12. invită Comisia să extindă aria de acoperire a auditurilor OAV, astfel încât acestea să 

includă fraudele din sectorul alimentar; consideră că OAV ar trebui s recurgă la inspecții 

neanunțate; 

13. invită autoritatea bugetară să crească resursele și capacitatea OAV și ale echipei de 

combatere a fraudelor din sectorul alimentar înființate de Comisie;  

14. sugerează organizarea unei audieri anuale a OAV în cadrul Comisiei ENVI de care ține 

pentru a discuta despre auditurile finalizate și despre cele viitoare înainte ca OAV să-și 

adopte programul de lucru pentru anul următor; 

15. menționează că statele membre depun adesea eforturi pentru a urmări penal operatorii 

frauduloși din sectorul alimentar care își desfășoară activitatea într-un cadru 

transfrontalier din cauza aspectelor legate de jurisdicție; regretă faptul că statele membre 

nu colaborează în mod sistematic cu Europol în cazurile de fraude din sectorul alimentar 

de natură transfrontalieră, ci acționează în mod bilateral;  

16. recunoaște importanța denunțătorilor pentru descoperirea practicilor frauduloase din 

sectorul alimentar; invită statele membre să creeze condițiile adecvate pentru a permite 

denunțătorilor să denunțe în condiții de siguranță și de anonimitate practicile răuvoitoare; 

Cadrul legislativ 

17. consideră că controalele oficiale ar trebui să se concentreze nu numai probleme de 

siguranță alimentară, ci și pe prevenirea fraudelor; salută faptul că propunerea Comisiei de 

revizuire a controalelor oficiale include controale suplimentare în ceea ce privește fraudele 

din sectorul alimentar în cazul cărora autoritățile competente au motive să suspecteze un 

comportament fraudulos din partea unui operator;  

18. observă că unele state membre deleagă parțial efectuarea controalelor unor organisme de 

control private; subliniază că autoritățile competente din statele membre ar trebui să 

supravegheze întotdeauna sistemele de control și să verifice, să autorizeze și să controleze 

toate sistemele de control private pentru a se asigura că acestea respectă normele naționale 

și internaționale; 

19. recunoaște importanța unei etichetări clare și transparente a produselor care fac obiectul 

comerțului între întreprinderi și invită Comisia să revizuiască legislația alimentară a UE în 

acest domeniu pentru a reduce, dacă e necesar, riscul comiterii unor fraude în sectorul 

alimentar; 

20. consideră că toți operatorii comerciali care procesează, comercializează sau depozitează 

materii prime, ingrediente alimentare sau produse alimentare în lanțul de aprovizionare cu 

alimente a oamenilor, inclusiv comercianții și proprietarii de antrepozite frigorifice, ar 

trebui să fie înregistrați ca operatori în sectorul alimentar și să fie controlați;  

21. invită Comisia să-și accelereze eforturile, împreună cu părțile interesate și cu statele 

membre, pentru a analiza dacă este posibil și necesar să se introducă sisteme de certificare 

electronică în lanțul alimentar, care ar putea reduce posibilitatea de a se comite fraude pe 

baza unor certificate pe suport de hârtie; 
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22. amintește faptul că Parlamentul a invitat în trecut Comisia să realizeze evaluări ale 

impactului cu privire la mențiunile privind originea de pe etichetele cărnii proaspete și ale 

produselor care conțin carne; îndeamnă Comisia să prezinte rapid evaluările de impact 

realizate și un raport cu privire la această chestiune; subliniază că menționarea originii pe 

etichete nu constituie un instrument de combatere a fraudelor din sectorul alimentar, deși 

poate duce, indirect, la un lanț de aprovizionare mai bine informat și mai transparent; 

Responsabilitatea socială a întreprinderilor 

23. consideră că, pentru sectorul alimentar, dezvoltarea unor programe antifraudă în sectorul 

privat, cum ar fi verificarea integrității produsului, are un rol important și salută 

inițiativele actuale precum Inițiativa pentru siguranță alimentară globală; 

24. invită Comisia și statele membre să ia în calcul impunerea unei obligații legale pentru 

operatorii din sectorul alimentar de a raporta autorităților competente apariția cazurilor de 

fraudă din acest sector; 

25. consideră că sectorul de retail are responsabilitatea deosebită de a garanta integritatea 

produselor alimentare și de a cere furnizorilor lor să mențină condițiile de siguranță și de 

securitate în lanțul alimentar; regretă faptul că operatorii din sectorul de retail și cei din 

sectorul alimentar pun presiune asupra producătorilor primari de a produce și mai ieftin; 

Aplicarea legii și controalele 

26. este convins că este nevoie de o schimbare de atitudine la nivelul autorităților competente, 

de o trecere de la o abordare de natură administrativă și veterinară la una de natură 

polițienească, bazată pe experiența „echipei zburătoare” a administrației alimentare daneze 

și pe cea a „Arma dei Carabinieri” și a „Guardia di Finanza” din Italia; 

27. subliniază că aplicarea legii ar trebui să se bazeze pe riscuri și să includă realizarea unor 

profiluri de risc și a unor evaluări ale vulnerabilității pentru fiecare lanț de aprovizionare 

și fiecare produs alimentar, plecând de la studiile științifice în curs, care combină 

cunoștințe din domeniul autenticității alimentelor și din cel al criminologiei, inclusiv 

cercetări realizate de Universitatea liberă din Amsterdam și de Universitatea din 

Wageningen; 

28. recomandă ca OAV și autoritățile naționale să includă în auditurile lor așa-numitele 

„verificări al bilanțului de masă” privind fluxurile de intrări și de ieșiri;  

29. invită Comisia să facă o prioritate din introducerea unui sistem electronic de facilitare a 

schimbului rapid de informații între statele membre și Comisie în cazurile de fraude din 

sectorul alimentar;  

Sancțiunile 

30. salută propunerea Comisiei de a introduce sancțiuni mai dure cel puțin pentru a neutraliza 

avantajul economic vizat prin încălcarea legii, dar consideră că aceste măsuri nu sunt 

suficiente; consideră că statele membre ar trebui să stabilească sancțiuni pentru fraudele 

din sectorul alimentar care să se ridice la cel puțin dublul valorii avantajului economic 

vizat prin activitatea frauduloasă respectivă; consideră că este necesar, ca măsură 
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disuasivă suplimentară, să se stabilească sancțiuni mai mari pentru cazurile de fraudă în 

care sănătatea publică este pusă în pericol în mod voit; propune, de asemenea, ca în cazul 

unor încălcări repetate a legii, operatorului respectiv din sectorul alimentar să i se retragă 

autorizația de funcționare; 

31. invită Comisia să adune date de la statele membre și să prezinte rapoarte cu privire la 

diferitele regimuri din statele membre în ceea ce privește tipul și nivelul sancțiunilor 

aplicate pentru încălcarea legilor aplicabile în sectorul alimentar și modul de funcționare 

al regimurilor de sancțiuni; 

32. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Siguranța alimentară și interesele consumatorilor s-au aflat mereu în centrul activității 

Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și a Parlamentului European 

în general. În plus, problemei fraudelor din sectorul alimentar, legată de cele de mai sus, dar 

totuși distinctă, i s-a acordat în ultimii ani din ce în ce mai multă atenție, ca urmare a cazurilor 

de etichetare frauduloasă a alimentelor și a altor fraude din acest sector care au afectat lanțul 

alimentar din UE. Exemple precum cel al sării pentru drumuri vândute ca sare alimentară, al 

comercializării ouălor obișnuite ca ouă bio și cel mai recent scandal legat de carnea de cal par 

să arate că s-ar putea să existe o problemă permanentă sau structurală în acest sector. Aceste 

cazuri de fraude din sectorul alimentar au avut deja un efect negativ asupra încrederii 

consumatorilor în lanțul alimentar, creând un mare paradox: alimentele sunt mai sigure ca 

niciodată, dar încrederea consumatorilor este una redusă. Există o probabilitate de 260 de ori 

mai mare ca un cetățean european să decedeze din cauza gripei decât din cauza unui aliment 

nesigur, dar o treime din consumatori nu au încredere în informațiile furnizate pe etichetele 

alimentelor. 

Din această cauză, Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a decis să 

prezinte un raport din proprie inițiativă care analizează problema fraudelor din sectorul 

alimentar și în special următoarele: definiția și domeniul de aplicare ale acestora; factorii care 

contribuie la apariția acestora și posibile soluții. 

 

Domeniul de aplicare și definiția 

 

Spre deosebire de SUA, în UE nu există o definiție general acceptată a fraudelor din sectorul 

alimentar, cadrul legislativ actual al UE concentrându-se foarte mult pe siguranța alimentară. 

Singura orientare generală se regăsește în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a 

principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, în care se menționează că 

etichetarea, publicitatea, prezentarea și ambalajul „nu trebuie să inducă în eroare 

consumatorii”, deși, la nivel practic, aplicarea acestei dispoziții este foarte diferită în rândul 

statelor membre, iar numărul controalelor în acest domeniu este extrem de limitat. Prin 

urmare, multe dintre fraudele din sectorul alimentar nu sunt descoperite, în special în cazul în 

care nu există efecte asupra sănătății publice sau a siguranței alimentare. De aceea este dificil 

să se stabilească domeniul de aplicare actual al fraudelor din sectorul alimentar din UE, deși 

cele mai multe părți care și-au adus contribuția la acest raport menționează că acesta pare să 

se extindă. 

Conform lui Spink și lui Moyer1, formularea „fraude din sectorul alimentar” constituie un 

termen folosit pentru a include substituirea, adăugarea, manipularea sau prezentarea eronată a 

alimentelor, a ingredientelor alimentelor sau a ambalajului alimentelor sau declarații false sau 

care induc în eroare în legătură cu un produs în vederea obținerii unui câștig de natură 

economică. Plecând de la această definiție, caracteristicile-cheie ale fraudelor din sectorul 

alimentar sunt: 1) nerespectarea legislației alimentare și/sau inducerea în eroare a 

consumatorilor, 2) sunt comise în mod intenționat și 3) sunt comise în vederea obținerii unui 

câștig financiar. 

Diferitele tipuri de fraude din sectorul alimentar includ falsificarea, substituirea, manipularea 

și contrafacerea. Produsele aflate cel mai mult în pericol includ peștele, uleiul de măsline și 

                                                 
1 Defining the Public Health Threat of Food Fraud / Spink, J, și Moyer, DC În: Journal of Food Science, 2011, 

volumul 75 (numărul 9), p. 57-63.). 
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alimentele bio. 

 

Topul primelor 10 produse expuse celui mai mare risc de 

fraude în sectorul alimentar 

1 Uleiul de măsline 

2 Peștele 

3 Alimentele bio 

4 Laptele  

5 Cerealele 

6 Mierea și siropul de arțar 

7 Ceaiul și cafeaua 

8 Condimentele (precum șofranul și pudra de ardei iute) 

9 Vinul  

10 Anumite sucuri din fructe 

Tabelul 1 are la bază lucrările lui Spink et.al.1 și informațiile obținute de la organizații din 

retail și de sector  

 

Factorii care contribuie la comiterea de fraude în sectorul alimentar 

 

Cel mai mare risc de fraudă există atunci când riscul de a fi prins este scăzut, iar câștigul 

economic potențial este mare. Complexitatea și caracterul transfrontalier ale lanțului 

alimentar, în combinație cu atenția acordată în mod predominant siguranței alimentare și cu 

caracterul național al controalelor și al aplicării legii, sunt adesea menționate ca factori care 

contribuie la riscul scăzut de depistare a fraudelor din sectorul alimentar. Câștigul economic 

de pe urma fraudelor este adesea facilitat de regimul de sancțiuni deseori ineficient: sancțiuni 

relativ reduse și diferențe mari între statele membre. Alți factori care contribuie la comiterea 

de fraude în sectorul alimentar includ criza economică actuală, măsurile de austeritate care 

afectează agențiile de control și presiunea din partea sectorului de retail și a altora de a 

produce alimente și mai ieftin. De asemenea, ar trebui să se analizeze și rolul comercianților și 

cadrul legislativ aplicabil în cazul vânzărilor între întreprinderi. În fine, dovezile conform 

cărora organizațiile infracționale sunt din ce în ce mai implicate în fraudele din sectorul 

alimentar sunt deosebit de îngrijorătoare. 

 

Lecțiile învățate 

 

Deși sănătatea publică și siguranța alimentară rămân în continuare cea mai mare prioritate, se 

sugerează Comisiei și statelor membre să-și extindă domeniul de interes, politicile și 

controalele pentru a include, pe lângă sănătate și siguranță, și fraudele din sectorul alimentar.  

În primul rând, trebuie definit ce înseamnă o fraudă în sectorul alimentar: o definiție clară și 

armonizată are un rol esențial ca bază a unei abordări eficiente la nivel național și la nivelul 

UE. În al doilea rând, ar trebui consolidat rolul OAV în ceea ce privește cazurile de fraude din 

sectorul alimentar, la fel și resursele acestuia. Statele membre ar trebui să colaboreze și mai 

mult prin intermediul Europol în legătură cu anchetele de natură transfrontalieră. În al treilea 

rând, controalele oficiale ar trebui să vizeze și combaterea fraudelor din sectorul alimentar, iar 

autoritățile competente ar trebui să autorizeze și să monitorizeze mereu organismele de 
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control private care preiau anumite sarcini în ceea ce privește efectuarea controalelor oficiale. 

Ar trebui revizuite și normele privind etichetarea intermediară și comercianții. În al patrulea 

rând, sectorul alimentar are el însuși un rol-cheie. Ar trebui încurajate inițiativele private de 

creare a unor programe antifraudă, iar o obligație legală pentru operatorii din sectorul 

alimentar de a raporta autorităților competente cazuri de comportament fraudulos din sectorul 

lor ar putea contribui la depistarea din timp a mai multor cazuri de fraude și la limitarea 

pericolelor la adresa sănătății publice. În al cincilea rând, atitudinea organismelor de aplicare 

a legii ar trebui să se schimbe și să treacă de la o abordare administrativă și veterinară la una 

polițienească, care s-a dovedit de succes într-o serie de state membre și care ar trebui să aibă 

la bază realizarea unor profiluri de risc. 

În ultimul rând, sancțiunile ar trebui să fie mai mari și să se ridice la cel puțin dublul sumei 

avantajelor economice vizate prin frauda respectivă, iar autorizațiile operatorilor din sectorul 

alimentar ar trebui retrase în cazul celor care încalcă în mod repetat legea.  

 

 


