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Reial decret 890/2011, de 24 de juny, pel qual es modifica la norma general
d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, aprovada pel
Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol.

La norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, aprovada
pel Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, modificada per primera vegada pel Reial decret
238/2000, de 18 de febrer, incorpora la Directiva 79/112/CEE del Consell, de 18 de desembre de
1978, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres en matèria d’etiquetatge,
presentació i publicitat dels productes alimentaris, com també les modificacions posteriors.
L’any 2000, amb la intenció de donar més claredat i racionalitat, es va codificar la Directiva
esmentada, amb la publicació de la Directiva 2000/13/CE del Parlament Europeu i del Consell,
de 20 de març de 2000, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres en
matèria d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris.
La norma general va ser modificada posteriorment pels reials decrets 1324/2002, de
13 de desembre; 2220/2004, de 26 de novembre; 892/2005, de 22 de juliol; 1164/2005,
de 30 de setembre; 36/2008, de 18 de gener, i 1245/2008, de 18 de juliol, amb l’objectiu
d’incorporar a l’ordenament jurídic nacional les disposicions de les directives comunitàries
adoptades ulteriorment en aquesta matèria.
D’altra banda, el Reglament (CE) núm. 1332/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de
16 de desembre de 2008, sobre enzims alimentaris i pel qual es modifiquen la Directiva 83/417/
CEE, del Consell; el Reglament (CE) núm. 1493/1999, del Consell; la Directiva 2000/13/CE, la
Directiva 2001/112/CE, del Consell, i el Reglament (CE) núm. 258/97, a l’article 21, modifica
l’article 6 de la Directiva 2000/13/CE, de 20 de març de 2000, de manera que, quan els enzims
s’utilitzen en l’elaboració de productes alimentaris, s’han d’indicar com a ingredients.
Així mateix, el Reglament (CE) núm. 1334/2008 del Parlament Europeu i del Consell,
de 16 de desembre de 2008, sobre les aromes i determinats ingredients alimentaris amb
propietats aromatitzants utilitzats en els aliments i pel qual es modifiquen el Reglament
(CEE) núm. 1601/91, del Consell; els reglaments (CE) núm. 2232/96 i (CE) núm. 110/2008,
i la Directiva 2000/13/CE, a l’article 29, modifica la Directiva 2000/13/CE, de 20 de març de
2000, substituint l’annex III, relatiu a la designació de les aromes a la llista d’ingredients.
Així doncs, encara que les modificacions introduïdes pels reglaments esmentats són
vigents i són d’aplicació directa, amb la intenció de donar més claredat normativa i amb la
finalitat d’evitar la dispersió de disposicions aplicables a la matèria, es modifica la norma
general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, aprovada pel
Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol.
En la seva tramitació ha estat sotmès a consulta de les comunitats autònomes a
través de la Conferència Sectorial de Consum. Així mateix, s’ha donat audiència a les
associacions de consumidors i usuaris i als sectors afectats, i ha emès el seu informe
preceptiu la Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.
En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat, Política Social i Igualtat, d’Indústria,
Turisme i Comerç, i de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 24 de juny de 2011,
DISPOSO:
Article únic. Modificació de la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels
productes alimentaris, aprovada pel Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol.
La norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, aprovada
pel Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, queda modificada en els termes següents:
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L’apartat 3 de l’article 3 queda redactat de la manera següent:
«3. Ingredient: qualsevol substància, inclosos els additius i els enzims,
utilitzada en la fabricació o en la preparació d’un producte alimentari i que encara
està present en el producte acabat, encara que sigui en una forma modificada.
No es consideren ingredients:
a) Els components d’un ingredient que en el curs del procés de fabricació
s’hagin eliminat temporalment per reincorporar-los després en una quantitat que no
sobrepassi el contingut inicial.
b) Els additius i enzims la presència dels quals en un producte alimentari es
degui únicament al fet que estaven continguts en un o diversos ingredients del
producte esmentat, sempre que no compleixin ja una funció tecnològica en el
producte acabat.
c) Els coadjuvants tecnològics.
d) Les substàncies utilitzades en les dosis estrictament necessàries com a
dissolvents o suports per a additius, enzims i aromes.
e) Les substàncies que no siguin additius però que s’utilitzin de la mateixa
manera i per als mateixos fins que els auxiliars tecnològics i que encara estiguin
presents en el producte acabat encara que sigui en una forma modificada.»

Dos.

L’apartat 6 de l’article 7 queda redactat de la manera següent:

«6. Els ingredients que pertanyin a una de les categories enumerades a
l’annex II s’han de designar obligatòriament amb el nom d’aquesta categoria, seguit
del nom específic o del número CE. En el cas d’ingredients que pertanyin a diverses
categories s’ha d’indicar la que correspongui a la funció principal en el producte
alimentari de què es tracti.
Els enzims diferents dels esmentats a l’apartat 3.b) de l’article 3 s’han de
designar mitjançant el nom d’una de les categories d’ingredients que figuren a
l’annex II, seguit del nom específic.»
Tres.

L’annex III se substitueix pel text següent:
«ANNEX III
Designació de les aromes a la llista d’ingredients

1. No obstant el que disposa l’apartat 2, les aromes s’han de designar pels
termes següents:
– “aromes” o una designació o descripció més específica de l’aroma, si el
component aromatitzant conté aromes tal com es defineixen a l’article 3, apartat 2,
lletres b), c), d), e), f), g) i h), del Reglament (CE) núm. 1334/2008 del Parlament
Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, relatiu a aromes i determinats
ingredients alimentaris amb propietats aromatitzants utilitzats en els aliments.
– “aroma(es) de fum” o “aroma(es) de fum produïdes a partir d’aliments o
categories o fonts d’aliments” [per exemple, aroma(es) de fum a partir de faig] si la
part aromatitzant conté aromes tal com es defineixen a l’article 3, apartat 2, lletra f),
del Reglament (CE) núm. 1334/2008 i confereixen un gust fumat als aliments.
2. El terme “natural” per descriure les aromes s’ha d’utilitzar d’acord amb el
que disposa l’article 16 del Reglament (CE) núm. 1334/2008.»
Disposició transitòria única. Pròrroga de comercialització.
Els aliments comercialitzats o etiquetats legalment abans de l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret que no s’ajustin al nou annex III es poden comercialitzar fins que se
n’exhaureixin les existències.
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Disposició final primera. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 24 de juny de 2011.
JUAN CARLOS R.
El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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