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COMUNICAT DE PREMSA 
 
L’EFSA proporciona la base científica per a l’etiquetatge dels al·lèrgens 
alimentaris: 
 
Les proves actuals no permeten establir dosis-llindars. 
 
El grup científic sobre els productes dietètics, la nutrició i les al·lèrgies de 
l’Autoritat europea de seguretat dels aliments (AESA/EFSA) ha publicat 
avui una notificació relativa a l’avaluació dels aliments al·lergènics amb 
finalitats d’etiquetatge. El grup científic ha conclòs que existeix un gran 
nombre de proves que permeten justificar l’afegiment obligatori dels 
ingredients al·lergènics següents i dels seus derivats a la llista dels 
ingredients que figuren en l’etiquetatge dels aliments: els cereals que 
contenen gluten, el peix, els crustacis, els ous, els cacauets, la soja, la llet i 
productes lactis incloent la lactosa, les nous, l’api, la mostassa, els grans de 
sèsam i els sulfits. Es tracta dels al·lèrgens alimentaris més corrents, 
capaços de desencadenar una reacció al·lèrgica en els individus sensibles. 
Aquesta llista ha de ser revisada de manera regular a la llum de l’evolució  
dels hàbits alimentaris, dels processos de transformació dels aliments i de 
l’aparició de noves descobertes científiques i clíniques. Les proves 
científiques actuals són insuficients per permetre establir, per a qualsevol 
d’aquests ingredients, una dosi-llindar per sota de la qual no es produeix una 
reacció al·lèrgica, o preveure l’efecte del tractament dels aliments sobre el 
potencial al·lergènic. La possibilitat que derivats específics d’aquests 
al·lèrgens alimentaris siguin poc susceptibles de desencadenar una reacció 
al·lèrgica ha de ser avaluada cas per cas. 
 
La notificació del grup científic sobre els productes dietètics, la nutrició i 
les al·lèrgies de l’EFSA es basa en la demanda de la Comissió europea 
d’aconsellar-la sobre els punts següents: 1) la base científica en matèria 
d’identificació dels ingredients alimentaris al·lergènics amb finalitats 
d’etiquetatge dels productes alimentaris; i 2) la possibilitat d’establir dosis-
llindars i factors, incloent-hi el tractament dels aliments, permetent 
eliminar o reduir el factor al·lergènic d’un ingredient alimentari. 
 
Recentment la legislació de la UE ha estat l’objecte  d’una modificació en 
referència a la declaració dels ingredients en l’etiquetatge dels aliments per 



als aliments preenvasats, incloent-hi les begudes alcohòliques. El principal 
objectiu de la legislació esmenada és proposar als consumidors informacions 
més completes en referència a la composició dels aliments i permetre als 
consumidors que pateixen al·lèrgies alimentàries identificar els ingredients 
que han d’evitar. De manera més específica, l’annex IIIa de la Directiva 
2003/89/CE1 estén la llista dels 12 aliments susceptibles d’induir al·lèrgies 
o intoleràncies alimentàries i als quals totes les derogacions a la declaració 
obligatòria dels ingredients alimentaris no es poden aplicar. Aquesta mesura 
fa referència als cereals que contenen gluten, el peix, els crustacis, els ous, 
els cacauets, la soja, la llet i productes lactis incloent la lactosa, les nous, 
l’api, la mostassa, els grans de sèsam i els sulfits. 
 
El professor Albert Flynn, president del grup científic sobre els productes 
dietètics, la nutrició i les al·lèrgies de l’EFSA, resumeix així l’avaluació del 
grup: “Una síntesi de les proves científiques en referència al potencial 
al·lergènic de cadascun dels ingredients enumerats en l’Annex ha confirmat 
que tots presenten el potencial d’ocasionar reaccions al·lèrgiques en els 
individus sensibles. A més a més, les proves disponibles no són en cap cas 
suficients per permetre establir una dosi-llindar per sota de la qual no es 
desencadenen les reaccions al·lèrgiques, o preveure de manera fiable 
l’efecte del tractament dels aliments sobre el potencial al·lergènic.  Encara 
que sigui possible que derivats específics d’ingredients coneguts siguin poc 
susceptibles de desencadenar una reacció al·lèrgica, això ha de ser avaluat 
cas per cas”. 
 
Informacions generals 
 

1. Al·lèrgies alimentàries 
 
El predomini de l’al·lèrgia i de la intolerància alimentària en el si de la 
població general ha estat estimada a l’entorn de l’ 1 al 3% en els adults i del 
4 al 6% en els infants; es pot manifestar per trastorns que van des de 
reaccions molt lleugeres fins a reaccions que posen potencialment en perill 
la vida de l’individu. L’únic mitjà pràctic de què disposen els consumidors que 
pateixen al·lèrgies o intoleràncies és evitar els aliments que contenen 
al·lèrgens. Un etiquetatge detallat dels ingredients alimentaris al·lergènics 
és tanmateix essencial a fi de procurar als consumidors, i en particular als 
individus sensibles, informacions necessàries per elegir els productes 
alimentaris apropiats. 
 
 



2. Legislació relativa a l’etiquetatge dels aliments 
 
La directiva 2003/89/CE del Parlament europeu i del Consell modificant la 
directiva 2000/13 ( sobre l’acostament de les legislacions dels Estats 
membres relatives a l’etiquetatge, 1 Directiva 2003/()/CE del Parlament 
europeu i del Consell modificant la directiva 2000/13/CE en referència a la 
indicació dels ingredients presents en els productes alimentaris. Diari 
oficial de la Unió europea L 308, 25.11.2003, p. 15. la presentació dels 
productes alimentaris i la publicitat feta en aquest respecte) en referència 
a la indicació dels ingredients presents en els productes alimentaris, ha 
estat adoptada el 10 de novembre de 2003 (JO L 308 del 25. 11. 2003) i 
entrarà en vigor als Estats membres el 25 de novembre de 2004. Aquesta 
directiva aboleix la regla dels 25% en referència als ingredients compostos, 
garantint així el principi segons el qual tots els ingredients hauran de ser 
enumerats en l’etiquetatge, independentment de la quantitat presentada 
en l’aliment acabat. D’altra banda, algunes excepcions relatives a la 
declaració obligatòria dels ingredients en l’etiquetatge dels productes 
alimentaris ( ex. Opció de declarar alguns ingredients per categoria; 
declaració de la font dels aromes naturals no requerida; llistes d’ingredients 
facultatives per a les begudes alcohòliques...) no s’aplicaran més als 
al·lèrgens alimentaris més corrents enumerats a l’Annex IIIa de la directiva 
2003/89/CE. 
 
La llista dels ingredients alimentaris al·lergènics mencionats a l’Annex IIIa 
ha de ser sistemàticament revisada i posada al dia, això és necessari 
basant-se en els coneixements científics més recents. La primera revisió 
s’haurà de dur a terme el 25 de novembre de 2005 com a molt tard. 
 
Aquesta notificació es pot consultar en la pàgina Internet de l’EFSA a 
l’adreça següent: 
http://www.efsa.eu.int/science/nda/nda_opinions/catindex_en.html 
 
D’altres informacions en referència a la legislació relativa a l’etiquetatge 
dels aliments són a la vostra disposició en la pàgina Internet de la Comissió 
europea, Direcció general de la salut i de la protecció dels consumidors, a 
l’adreça següent: 
http://europa.eu.int/comm/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/inde
x_en.htm 


