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Acrilamidă: vot în favoarea propunerii Comisiei de a reduce prezența acestei
substanțe în produsele alimentare
Bruxelles, 19 iulie 2017
Astăzi, reprezentanții statelor membre au votat în favoarea propunerii Comisiei Europene de
a reduce prezența acrilamidei în produsele alimentare.
De îndată ce va fi implementat, noul regulament va impune operatorilor din sectorul alimentar, în mod
proporțional cu mărimea și cu natura unității lor, să aplice măsuri obligatorii vizând reducerea
nivelurilor de acrilamidă.
Comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, a salutat acest vot: „Am
făcut astăzi un pas important în direcția protejării sănătății și a bunăstării cetățenilor. Noul regulament
va contribui nu numai la reducerea prezenței acestei substanțe cancerigene, ci și la sensibilizarea
publicului cu privire la modul de a evita expunerea la aceasta, care are loc adesea în momentul
gătitului la domiciliu.”
Textul aprobat astăzi va fi transmis Consiliului și Parlamentului European. Cele două instituții au la
dispoziție trei luni pentru a-l examina înainte de adoptarea sa finală de către Comisie. Intrarea în
vigoare ar putea fi prevăzută pentru primăvara anului 2018.
Comisia intenționează, de asemenea, să inițieze discuții cu privire la măsuri suplimentare cum ar fi
stabilirea fără întârziere, imediat după adoptarea regulamentului, a nivelurilor maxime de acrilamidă
din anumite produse alimentare.
Context
Acrilamida [1] este o substanță cancerigenă care se formează din asparagina liberă (un aminoacid) și
din zaharurile prezente în mod natural, mai ales în produsele pe bază de cartofi sau de cereale, în
cafea și în înlocuitorii de cafea, în timpul proceselor de preparare la temperatură ridicată, cum ar fi
prăjirea și coacerea.
Prezența acrilamidei în produsele alimentare a fost depistată inițial în 2002 și, de atunci, s-au făcut
cercetări pentru a se identifica măsuri de reducere a nivelurilor acestei substanțe în produsele
alimentare. În 2015, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a confirmat faptul că
acrilamida este o substanță cancerigenă și că actualele niveluri de expunere alimentară la aceasta
stârnesc preocupări cu privire la efectele sale cancerigene. De asemenea, EFSA a declarat că nivelurile
de acrilamidă nu au scăzut substanțial în ultimii ani. În plus, investigațiile realizate de statele membre
pe baza unei recomandări a Comisiei au demonstrat că implementarea măsurilor voluntare de atenuare
menite să reducă prezența acestei substanțe diferă foarte mult de la un operator la altul.
Ca urmare a avizului EFSA, Comisia a inițiat discuții cu autoritățile statelor membre pentru a stabili
măsurile de reglementare adecvate pentru reducerea prezenței acrilamidei în produsele alimentare.
[1] https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants/catalogue/acrylamide_en
Text of the draft proposal available here: http://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/initiatives/ares-2017-2895100_en
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