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L E G I S L AŢ I E

ATENȚIE,

LEGILE SE SCHIMBĂ!
l Text: Cristian Popa, specialist și consultant în etichetare/legislație alimentară, www.eticheta.ro

A

m participat anul acesta, la Predeal, la un seminar despre etichetarea �şi ambalarea alimentelor.
Într-una dintre prezentări, o doamnă comisar de la OPC a făcut următoarea afirmaţie:
• Prin urmare, după părerea mea, producătorul X a încălcat legea şi l-am amendat
[...].
Am ridicat respectuos mâna ca să pun următoarea întrebare:
- Păi, doamna comisar, cum adică l-aţi
amendat pe producătorul X „după părerea
dvs.”? Căci X nu a încălcat nicio lege...
Au urmat diverse explicaţii sterile (nu are
sens să insistăm asupra lor); ceea ce trebuie reţinut este că producătorul X a fost
amendat deoarece un funcţionar al statului
„aşa a considerat de cuviinţă”. Chiar dacă
producătorul X nu încălcase nicio lege, el a
fost totuşi amendat. Fără comentarii.
Dar să trecem la lucruri concrete; redau
mai jos ceea ce apare pe site-ul OPC cu
ocazia unui control efectuat foarte recent
(9 mai, 2012):

Concluziile controlului privind comercializarea mâncărurilor gata
preparate:
Din totalul de 297 operatori economici
controlaţi, care comercializau mâncăruri
gata preparate, la 202 (68%) s-au constatat abateri de la prevederile legale în
vigoare.[...]
Lipsa menţiunilor cu privire la componentele posibil alergene pe care mâncărurile gata preparate le pot conţine: în Piatra Neamţ: diverse preparate culinare, reci
şi calde, pentru care consumatorii nu erau
informaţi cu privire la prezenţa ingredientelor alergene. [...]

Prin urmare, pe eticheta mâncărurilor
gata preparate (ciorbă, salată cu maioneză,
pui Shanghai ori chifteluţe) nu apăreau
alergenii! Acest aspect trebuie reţinut.
Iniţial, legislaţia în vigoare (HG 106/2002)
nu avea astfel de cerinţe şi redau spre
exemplificare articolul de lege respectiv,
adică dispoziţiile referitoare la etichetarea
alimentelor nepreambalate, căci despre
acestea este vorba.
• Dispoziţii referitoare la alimentele nepreambalate
• Art. 15. - (1) Orice aliment nepreambalat, prezentat spre comercializare consumatorilor ori agenţilor economici care prepară
hrană pentru populaţie, trebuie să aib� ă înscrise denumirea conform prevederilor art.
5 şi data durabilităţii minimale sau data limită de consum. Înscrierea se face pe produs, pe un afiş, anunţ sau în orice altă
formă fără risc de confuzie.
Mâncărurile gata preparate intră de regulă în categoria alimentelor nepreambalate şi conform articolului 15 de mai sus,
eticheta acestora (sau un afiş, anunţ etc.)
trebuia să conţină doar denumirea şi
data. Probabil că aşa ştiau şi firmele din
Piatra Neamţ ce au fost amendate. Doar că
de data aceasta producătorii s-au înşelat.
Căci între timp legea a fost modificată.
În acest exemplu avem de-a face cu un fel
de coşmar al sistemului legislativ şi anume
cu faptul că legile se tot
schimbă. În fiecare
an se schimbă
legile în
vigoare

şi, în plus, mai apar şi altele noi. Se
schimbă atât legile româneşti, cât şi legile
europene. Lucrurile devin atât de complicate, încât până şi comisarii OPC ajung
„să-şi dea cu părerea", căci a cunoaşte
toate legile este un lucru aproape imposibil. Comisarii îşi dau cu părerea, iar producătorii încasează amenda.
Cum spuneam, legile se tot schimbă; redau mai jos acelaşi articol 15, de data
aceasta modificat, adăugându-se o nouă
cerinţă „menţionarea alergenilor":
• Art. 15 - Orice aliment nepreambalat,
prezentat spre comercializare consumatorului final ori operatorilor economici, care
prepară hrană pentru populaţie sau alimentele ambalate la locurile de vânzare, la cererea cumpărătorului ori preambalate în vederea vânzării lor imediate, trebuie să aibă
înscrise denumirea conform prevederilor
art. 5, data durabilităţii minimale sau data
limită de consum şi ingredientele cuprinse
în anexa nr. 1f). Înscrierea se face pe produs, pe un afiş, anunţ sau în orice altă
formă, fără risc de confuzie.
Bineînţeles, ingredientele din anexa 1f)
reprezintă alergenii.
În concluzie: atenţie, căci legile se tot
schimbă; ceea ce era valabil anul trecut
s-ar putea să nu mai fie de actualitate! Şi
riscaţi să luaţi amendă. Conform legii sau
„după părerea dumnealor", desigur. l
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