CÂT DE PREGĂTIT SUNTEłI PENTRU RESPECTAREA LEGISLAłIEI ÎN DOMENIUL TRASABILITĂłII?

Din 1 ianuarie 2007, România a devenit parte din
Uniunea Europeană. Prin semnarea tratatului de
aderare, România se obligă să respecte reglementările
europene privind nivelul de securitate alimentară,
atât în ceea ce priveşte produsele exportate în
celelalte Ńări ale Uniunii, cât şi în ceea ce priveşte
produsele destinate consumului intern.
Cele mai importante aspecte care Ńin de securitatea
alimentară sunt reglementate de Directiva UE nr.
178/ 2002 (cunoscută şi sub denumirea de „Food
Law”) şi de Legea nr. 150/ 2004 adoptată de
Parlamentul României. Pe lângă principiile generale şi
cerinŃele legislative privind produsele agroalimentare,
această directivă pune bazele AutorităŃii Europene de
SiguranŃă Agroalimentară şi stabileşte procedurile în
domeniul siguranŃei agroalimentare. Corespondentul
românesc al AutorităŃii Europene în acest domeniu este Autoritatea NaŃională Sanitar-Veterinară şi
pentru SiguranŃa Alimentelor. Legea nr. 150/ 2004 preia cele mai importante prevederi ale
Directivei europene şi imprimă caracterul obligatoriu al acestor reglementări pe teritoriul
României.
Provocarea majoră generată de integrarea în UE se referă la trasabilitatea produselor
agroalimentare şi furajelor de pe piaŃă. În esenŃă, în conformitate cu Legea nr. 150/ 2004, conceptul
de trasabilitate semnifică abilitatea de a urmări un produs agroalimentar sau furaj, un animal care
produce alimente sau o substanŃă care urmează a fi încorporată într-un produs alimentar sau în
furaje, în toate stadiile de producŃie, prelucrare şi distribuŃie. Orice operator din domeniul
produselor agroalimentare sau furajelor trebuie să fie capabil să identifice orice persoană de la care
s-a aprovizionat cu un produs agroalimentar, cu furaje sau cu orice substanŃă care urmează sau se
aşteaptă să fie încorporată într-un produs agroalimentar sau în furaje. Prin produse alimentare şi
furaje se înŃeleg produse dintr-o gamă variată, de la produse vegetale la animale şi produse
animaliere, de la produse neprelucrate la produse cu diferite grade de prelucrare.
Conceptul de trasabilitate se referă nu numai la secvenŃa în amonte, ci şi la secvenŃa în aval a
canalelor de distribuŃie. În afară de abilitatea de a identifica sursele de aprovizionare, orice
operator trebuie să dispună de capacitatea de a identifica organizaŃiile cărora le-a furnizat
produsele sale. Astfel, fiecare agent economic din domeniul producŃiei, prelucrării şi distribuŃiei
produselor agroalimentare şi furajelor trebuie să dispună de sisteme şi proceduri care permit ca
informaŃia să fie deopotrivă disponibilă în orice moment în cadrul organizaŃiei şi să fie pusă la
dispoziŃia autorităŃilor competente, la cererea acestora. Astfel, fiecare companie trebuie să
implementeze un sistem funcŃional şi eficient de trasabilitate.

De asemenea, pentru facilitarea trasabilităŃii, Legea nr. 150/ 2004 (Art. 18) prevede ca produsele
agroalimentare sau furajele care sunt plasate sau care este foarte probabil să fie plasate pe piaŃa
comunitară să fie etichetate sau identificate în mod corespunzător. Legea nr. 150/ 2004 este
completată de hotărârile de guvern HG 954/ 2005 (care stipulează cum se face marcarea şi
etichetarea produselor în vederea asigurării trasabilităŃii), HG 173/ 2006 (care conŃine prevederile
referitoare la trasabilitatea organismelor modificate genetic), HG 256/ 2006 (privind hrana pentru
animale şi alimentele modificate genetic).
Aceste obligaŃii privesc toate companiile active în lanŃurile alimentare. Nu numai fabricanŃii, ci şi
producătorii şi distribuitorii cad sub incidenŃa acestei legislaŃii. LicenŃele de produs vor fi retrase
tuturor companiilor care nu respectă securitatea alimentară şi standardele de igienă UE şi de
asemenea celor care nu prezintă un program de aducere a companiei la nivelul cerut. În
consecinŃă, companiile din sectorul alimentar trebuie să lucreze foarte intens în lunile următoare şi
să facă investiŃii în vederea satisfacerii cerinŃele normelor de securitate alimentară UE.
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