INFORMACIÓ LEGISLACIÓ 3/2011
Reglament Informació Alimentària facilitada al consumidor
Reglament (UE) 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2011 sobre la
informació alimentària facilitada al consumidor i pel que es modifiquen els Reglaments...
Objecte:
Estableix la base per garantir un alt nivell de protecció dels consumidors en relació amb la
informació alimentària, tenint en compte les diferències en la percepció i les seves necessitats
d’informació i assegurant al mateix temps un funcionament correcte del mercat interior.
S’entén com informació alimentària com la relativa a un aliment i a disposició del consumidor final
mitjançant una etiqueta o qualsevol altre mitjà. No ha d’induir a error, ha de ser precisa, clara i fàcil
d’entendre, no atribuirà a cap aliment les propietats de prevenir, tractar o curar cap malaltia ni farà
referència a tals propietats.
Responsabilitats:
L’operador responsable de la informació alimentària serà el que amb el seu nom o raó social es
comercialitzi l’aliment, o si no és de la Unió Europea, l’importador.
Mencions obligatòries:
-

-

-

Denominació de l’aliment.
Llista d’ingredients.
Ingredients o coadjuvant tecnològic que s’utilitzi en la fabricació de l’aliment i segueixi
present en el producte acabat encara que sigui de forma modificada i que estigui al llistat
de productes que causen al·lèrgies o intoleràncies.
Quantitat de certs ingredients,
Quantitat neta de l’aliment,
Data de durada mínima o de caducitat. En cas d’aliments microbiològicamnt molt peribles i
que poden suposar un perill per la salut humana després d’un curt període de temps la
data de duració mínima es canviarà per data de caducitat.
Condicions especials de conservació i/o d’utilització.
Nom o raó social i direcció de l’operador responsable.
País d’origen o lloc de procedència en carn d’au de la partida 0105, fresca, refrigerada o
congelada (annex XI).
Forma d’ús en els casos en que si no hi és seria difícil fer un ús adequat.
Informació nutricional.

Si la durada del producte ha estat ampliada mitjançant gasos d’envasat autoritzats cal especificarho (annex III).
La informació alimentària obligatòria ha d’estar en una llengua que comprenguin fàcilment els
consumidors allà on es comercialitza l’aliment. L’estat membre podrà determinar que en el seu
territori sigui en una o més llengües oficials de la UE.
Aquesta normativa serà aplicable a partir del 13 de desembre de 2014.
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