Operator de date cu caracter personal nr. 31753

Nesecret

REFERAT
Directia Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană din cadrul
A.N.P.C., vă supune atenției propunerea de emitere a unui ordin cu caracter normativ privind
obligaţia profesioniștilor de a asigura informaţiile privind prezenţa unor substanţe sau produse
care pot cauza alergii sau intoleranţă în produsele alimentare neambalate
Considerăm că, prin proiectul de act normativ se asigură o mai bună protecţie a
sanatatii si vieţii consumatorilor din România cât şi informarea acestora cu privire la
substanţele sau produsele care pot cauza alergii sau intoleranţă în cazul pâinii şi a produselor
de panificaţie comercializate în vrac direct informaţii menite a proteja consumatorii care
suferă de diferite alergii.
De menţionat că art.44 alin(2) din Regulamentul (UE) nr.1169/2011 privind
informarea consumatorilor prevede: „Statele membre pot adopta măsuri naționale privind
mijloacele prin care trebuie puse la dispoziție mențiunile specificate la alineatul (1) sau
elemente din mențiunile respective și, după caz, forma de exprimare și de prezentare a
acestora.”
De asemenea, urmare acţiunilor de control desfăşurate de către personalul A.N.P.C a
rezultat existenţa la comercializare de produse comercializate în vrac la care nu se asigură
informarea consumatorilor cu privire la substanţe sau produse care pot cauza alergii sau
intoleranţă astfel se poate pune în pericol sănătatea consumatorilor.
Având în vedere atribuțiile A.N.P.C., de supraveghere și control, precum și de
informare corectă a consumatoilor, considerăm că este necesar acest act normativ pentru
protejarea consumatorilor, persoane fizice.
Proiectul de Ordin trebuie să fie supus procedurii de notificare prevăzută de Directiva
(UE) 2015/1535 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul
reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale.
Faţă de cele precizate mai sus, vă rugăm să avizaţi proiectul de act normativ anexat. În
conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, vă rugăm să dispuneţi inserarea respectivului proiect pe pagina de WEB a A.N.P.C.,
afişarea la sediul instituţiei şi comunicarea către mass-media a acestei iniţiative.

ORDIN
privind comercializarea pâinii şi a produselor de panificaţie vrac
Având în vedere prevederile art.1, art.3 lit.a), art.7 lit.c) a 2-a liniuţă, art.9 şi art.18 din
Ordonanţa Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.44 alin.(2) din Regulamentul (UE) nr.
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1169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind
informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, precum și ale art.5 alin.(5) din
Hotărârea Guvernului nr.700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Referatul nr.7889/20.08.2020 întocmit de Direcţia Generală Control şi Supraveghere
Piaţă şi Armonizare Europeană
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:
Art. 1. Prezentul ordin stabileşte condițiile care trebuie respectate la comercializarea
în vrac a pâinii și a produselor de panificație.
Art.2. (1). Pentru pâinea şi produsele de panificație care nu se prezintă, la
comercializare, într-un ambalaj de protecție sanitară operatorul economic ce comercializează
produsul are obligația de a furniza aceste produse prin intermediul “vânzării asistate”,
respectiv prin intermediul unei persoane dedicate ce va furniza, la cerere, produsul către
consumator.
(2).Se interzice comercializarea pâinii şi a produselor de panificație nepreambalate
prin “autoservire” , către fiecare consumator.
Art. 3. La comercializarea în vrac a pâinii și a produselor de panificație, operatorii
economici sunt obligați să afișeze în structurile de vânzare următoarele elemente:
- denumirea sub care se vinde produsul;
- denumirea furnizorului;
- cantitatea netă/bucată;
- prețul de vânzare cu amănuntul, exprimat în lei/bucată;
- prețul pe unitatea de măsură, exprimat în lei/kg.
- componentele cu efecte alergene : după denumirea fiecarui produs alimentar care are în
compozitie substanţe sau produse care pot cauza alergii sau intoleranţă menţionate în anexa II
din Regulamentul (UE) nr.1169/2011 se va înscrie „ conţine : ...” urmat de numele substanţei
sau a produsului care poate cauza alergii sau intoleranţă menţionate în anexa II din
Regulamentul (UE) nr.1169/2011.
Art.4. Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Proiectul de Ordin va fi supus procedurii de notificare prevăzută de Directiva (UE)
2015/1535 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor
tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale.
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