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Amendamentul 20
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI privind alimentele 
destinate sugarilor și copiilor de vârstă 
mică și alimentele destinate unor scopuri 
medicale speciale (înaintată de Comisie în 
temeiul articolului 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene) (Text cu 
relevanță pentru SEE)

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI privind alimentele 
destinate sugarilor și copiilor de vârstă 
mică, alimentele destinate unor scopuri 
medicale special, precum și alte alimente 
destinate unei alimentații speciale 
(înaintată de Comisie în temeiul articolului 
114 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene) (Text cu relevanță 
pentru SEE)

Or. en

Justificare

Some essential guarantees that are offered in the current dietetic Framework Directive 
(2009/39/EC) and under its relevant Vertical Directives have been removed in this proposal 
to the detriment of vulnerable consumers. These consumers require foods that are specially 
formulated to provide specialised nutrition and to help them in the dietary management of 
specific conditions., The Commission’s proposal risks weakening the health and safety of 
these consumer groups by restricting the scope of the Proposed Regulation, thus restricting 
possibilities for future innovation based on scientific developments. It is therefore necessary 
to re-introduce the concept of food intended for specialised nutrition. This is aligned with the 
current Codex standard for foods for special dietary uses (146-1985).

Amendamentul 21
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI privind alimentele 
destinate sugarilor și copiilor de vârstă 

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI privind alimentele 
destinate sugarilor și copiilor de vârstă 
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mică și alimentele destinate unor scopuri 
medicale speciale (înaintată de Comisie în 
temeiul articolului 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene) (Text cu 
relevanță pentru SEE)

mică, alimentele destinate unor scopuri 
medicale speciale, precum și alte alimente 
destinate unei alimentații speciale
(înaintată de Comisie în temeiul 
articolului 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene) (Text cu 
relevanță pentru SEE)

Or. fr

Amendamentul 22
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI privind alimentele 
destinate sugarilor și copiilor de vârstă 
mică și alimentele destinate unor scopuri 
medicale speciale (înaintată de Comisie în 
temeiul articolului 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene) (Text cu 
relevanță pentru SEE)

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI privind alimentele 
destinate sugarilor și copiilor de vârstă 
mică și alimentele destinate unor scopuri 
medicale speciale și utilizării în diete 
hipocalorice pentru scăderea în greutate
(înaintată de Comisie în temeiul
articolului 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene) (Text cu 
relevanță pentru SEE)

Or. fr

Amendamentul 23
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI privind alimentele 
destinate sugarilor și copiilor de vârstă 

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI privind alimentele 
destinate sugarilor și copiilor de vârstă 
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mică și alimentele destinate unor scopuri 
medicale speciale (înaintată de Comisie în 
temeiul articolului 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene) (Text cu 
relevanță pentru SEE)

mică, alimentele destinate unor scopuri 
medicale speciale și produsele alimentare
destinate persoanelor cu intoleranță la 
gluten (înaintată de Comisie în temeiul 
articolului 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene) (Text cu 
relevanță pentru SEE)

Or. en

Justificare

Persoanele care suferă de boala celiacă sunt consumatori vulnerabili. Boala celiacă este o 
afecțiune ce impune, ca unic tratament cunoscut astăzi, respectarea pe toată durata vieții a 
unei diete care exclude integral glutenul. Produsele fără gluten sunt destinate unei categorii 
vulnerabile de persoane, iar propunerea Comisiei riscă să reducă nivelul de sănătate și 
siguranță pentru acești consumatori prin restricționarea domeniului de aplicare a 
regulamentului propus.

Amendamentul 24
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Libera circulație a produselor 
alimentare sigure și sănătoase constituie un 
aspect esențial al pieței interne și 
contribuie semnificativ la sănătatea și 
bunăstarea cetățenilor și la interesele lor 
sociale și economice.

(2) Garantarea produselor alimentare 
sigure și sănătoase, în special atunci când 
acestea sunt destinate grupurilor de 
consumatori vulnerabili, cum ar fi sugarii 
și copiii de vârstă mică, constituie un 
criteriu esențial pentru libera circulație a 
acestor produse și buna funcționare a
pieței interne și contribuie semnificativ la 
sănătatea și bunăstarea cetățenilor și la 
interesele lor sociale și economice.

Or. en

Amendamentul 25
Bernadette Vergnaud
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Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directiva 2009/39/CE prevede că s-ar 
putea adopta dispoziții specifice privind 
următoarele două categorii specifice de 
alimente care se încadrează în definiția 
produselor alimentare cu destinație 
nutrițională specială: „alimentele adaptate 
pentru un consum muscular intens, în 
special destinate sportivilor” și „alimente 
destinate persoanelor care suferă de 
tulburări ale metabolismului glucidic 
(diabeticii)”. În ceea ce privește alimentele 
adaptate pentru un consum muscular 
intens, nu s-a putut ajunge la nicio 
concluzie viabilă referitoare la elaborarea 
unor dispoziții specifice, din cauza 
punctelor de vedere foarte divergente ale 
statelor membre și ale părților implicate în 
ceea ce privește domeniul legislației 
specifice, numărul de subcategorii de 
alimente care să fie incluse, criteriile de 
stabilire a cerințelor referitoare la 
compoziție și impactul potențial asupra 
inovației în procesul de dezvoltare a 
produselor. În ceea ce privește dispozițiile 
speciale pentru alimentele destinate 
persoanelor care suferă de tulburări ale 
metabolismului glucidic (diabeticii), un 
raport al Comisiei concluzionează că nu 
există o bază științifică pentru stabilirea 
unor cerințe specifice privind compoziția.

(7) Directiva 2009/39/CE prevede că s-ar 
putea adopta dispoziții specifice privind 
următoarele două categorii specifice de 
alimente care se încadrează în definiția 
produselor alimentare cu destinație 
nutrițională specială: „alimentele adaptate 
pentru un consum muscular intens, în 
special destinate sportivilor” și „alimente 
destinate persoanelor care suferă de 
tulburări ale metabolismului glucidic 
(diabeticii)”. În ceea ce privește alimentele 
adaptate pentru un consum muscular 
intens, nu s-a putut ajunge la nicio 
concluzie viabilă referitoare la elaborarea 
unor dispoziții specifice, din cauza 
punctelor de vedere foarte divergente ale 
statelor membre și ale părților implicate în 
ceea ce privește domeniul legislației 
specifice. Cu toate acestea, respectivele 
divergențe suscită măsuri la nivel 
național, care creează obstacole în calea 
realizării pieței interne și impun un 
răspuns legislativ adaptat. În plus, trebuie 
asigurat faptul că Regulamentul (UE) 
nr. 1169/2011 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 25 octombrie 2011 
privind informarea consumatorilor cu 
privire la produsele alimentare1 permite 
garantarea unei strategii coerente și 
eficiente de protecție a sportivilor înainte 
de a abandona definitiv ideea unei 
legislații specifice. Este vorba, în special, 
de a răspunde la cererea puternică a 
persoanelor care practică o activitate 
sportivă și de a clarifica normele de 
etichetare în domeniu, ceea ce necesită, în 
ceea ce privește alimentele pentru sportivi, 
o adaptare a Regulamentului (UE) 
nr. 1169/2011, de a lua în considerare 
profilurile nutriționale specifice pentru 
alimentele destinate sportivilor în cadrul 
stabilirii profilurilor nutriționale 
prevăzute la articolul 4 din Regulamentul 
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(CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
20 decembrie 2006 privind mențiunile 
nutriționale și de sănătate înscrise pe 
produsele alimentare2, de a ține seama de 
existența mențiunilor nutriționale 
pertinente pentru sportivi, dar interzise 
prin Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 
pentru populație în general („bogat în 
glucide” sau „bogat în sodiu”, de 
exemplu), de a prevedea condiții speciale 
de utilizare a nutrienților și a altor 
substanțe pentru alimentele destinate 
sportivilor în cadrul Regulamentului (CE) 
nr. 1925/2006 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 20 decembrie 2006 
privind adaosul de vitamine și minerale, 
precum și de anumite substanțe de alt tip 
în produsele alimentare3, precum și de a 
garanta absența compușilor care ar putea 
fi enumerați ca substanțe dopante. În ceea 
ce privește dispozițiile speciale pentru 
alimentele destinate persoanelor care 
suferă de tulburări ale metabolismului 
glucidic (diabeticii), un raport al Comisiei 
concluzionează că nu există o bază 
științifică pentru stabilirea unor cerințe 
specifice privind compoziția.

____________________
1 JO L 304, 22.11.2011, p. 18.
2 JO L 404, 30.12.2006, p. 9.
3 JO L 404, 30.12.2006, p. 26.

Or. fr

Amendamentul 26
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directiva 2009/39/CE prevede că s-ar (7) Directiva 2009/39/CE prevede că s-ar 
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putea adopta dispoziții specifice privind 
următoarele două categorii specifice de 
alimente care se încadrează în definiția 
produselor alimentare cu destinație 
nutrițională specială: „alimentele adaptate 
pentru un consum muscular intens, în 
special destinate sportivilor” și „alimente 
destinate persoanelor care suferă de 
tulburări ale metabolismului glucidic 
(diabeticii)”. În ceea ce privește alimentele 
adaptate pentru un consum muscular 
intens, nu s-a putut ajunge la nicio 
concluzie viabilă referitoare la elaborarea 
unor dispoziții specifice, din cauza 
punctelor de vedere foarte divergente ale 
statelor membre și ale părților implicate în 
ceea ce privește domeniul legislației 
specifice, numărul de subcategorii de 
alimente care să fie incluse, criteriile de 
stabilire a cerințelor referitoare la 
compoziție și impactul potențial asupra 
inovației în procesul de dezvoltare a 
produselor. În ceea ce privește dispozițiile 
speciale pentru alimentele destinate 
persoanelor care suferă de tulburări ale 
metabolismului glucidic (diabeticii), un 
raport al Comisiei concluzionează că nu 
există o bază științifică pentru stabilirea 
unor cerințe specifice privind compoziția.

putea adopta dispoziții specifice privind 
următoarele două categorii specifice de 
alimente care se încadrează în definiția 
produselor alimentare cu destinație 
nutrițională specială: „alimentele adaptate 
pentru un consum muscular intens, în 
special destinate sportivilor” și „alimente 
destinate persoanelor care suferă de 
tulburări ale metabolismului glucidic 
(diabeticii)”. În ceea ce privește alimentele 
adaptate pentru un consum muscular 
intens, până în prezent nu s-a putut ajunge 
la nicio concluzie viabilă referitoare la 
elaborarea unor dispoziții specifice, din 
cauza punctelor de vedere foarte divergente 
ale statelor membre și ale părților implicate 
în ceea ce privește domeniul legislației 
specifice. Întrucât există o problemă reală 
de armonizare cu privire la acest segment 
al pieței alimentare în cadrul Uniunii, o 
cerere puternică din partea persoanelor 
care practică o activitate sportivă, precum 
și o nevoie de clarificare a normelor de 
etichetare în domeniu, Comisia ar trebui 
ca, până în 2015, după consultarea 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară, să actualizeze raportul din 
28 februarie 2001 privind alimentele 
vizate și, după caz, să formuleze 
propuneri. În ceea ce privește dispozițiile 
speciale pentru alimentele destinate 
persoanelor care suferă de tulburări ale 
metabolismului glucidic (diabeticii), un 
raport al Comisiei concluzionează că nu 
există o bază științifică pentru stabilirea 
unor cerințe specifice privind compoziția.

Or. fr

Amendamentul 27
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directiva 2009/39/CE prevede că s-ar 
putea adopta dispoziții specifice privind 
următoarele două categorii specifice de 
alimente care se încadrează în definiția 
produselor alimentare cu destinație 
nutrițională specială: „alimentele adaptate 
pentru un consum muscular intens, în 
special destinate sportivilor” și „alimente 
destinate persoanelor care suferă de 
tulburări ale metabolismului glucidic 
(diabeticii)”. În ceea ce privește alimentele 
adaptate pentru un consum muscular 
intens, nu s-a putut ajunge la nicio 
concluzie viabilă referitoare la elaborarea 
unor dispoziții specifice, din cauza 
punctelor de vedere foarte divergente ale 
statelor membre și ale părților implicate în 
ceea ce privește domeniul legislației 
specifice, numărul de subcategorii de 
alimente care să fie incluse, criteriile de 
stabilire a cerințelor referitoare la 
compoziție și impactul potențial asupra 
inovației în procesul de dezvoltare a 
produselor. În ceea ce privește dispozițiile 
speciale pentru alimentele destinate 
persoanelor care suferă de tulburări ale 
metabolismului glucidic (diabeticii), un 
raport al Comisiei concluzionează că nu 
există o bază științifică pentru stabilirea 
unor cerințe specifice privind compoziția.

(7) Directiva 2009/39/CE prevede că s-ar 
putea adopta dispoziții specifice privind 
următoarele două categorii specifice de 
alimente care se încadrează în definiția 
produselor alimentare cu destinație 
nutrițională specială: „alimentele adaptate 
pentru un consum muscular intens, în 
special destinate sportivilor” și „alimente 
destinate persoanelor care suferă de 
tulburări ale metabolismului glucidic 
(diabeticii)”. În ceea ce privește alimentele 
adaptate pentru un consum muscular 
intens, nu s-a putut ajunge la nicio 
concluzie viabilă referitoare la elaborarea 
unor dispoziții specifice, din cauza 
punctelor de vedere foarte divergente ale 
statelor membre și ale părților implicate în 
ceea ce privește domeniul legislației 
specifice. Întrucât există o problemă reală 
de armonizare cu privire la acest segment 
al pieței alimentare în cadrul Uniunii, o 
cerere puternică din partea persoanelor 
care practică o activitate sportivă, precum 
și o nevoie de clarificare a normelor de 
etichetare în domeniu, Comisia ar trebui 
ca, până în 2015, după consultarea 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară, să actualizeze raportul din 
28 februarie 2001 privind alimentele 
vizate și, după caz, să formuleze 
propuneri. În ceea ce privește dispozițiile 
speciale pentru alimentele destinate 
persoanelor care suferă de tulburări ale 
metabolismului glucidic (diabeticii), un 
raport al Comisiei concluzionează că nu 
există o bază științifică pentru stabilirea 
unor cerințe specifice privind compoziția.

Or. fr

Amendamentul 28
Olga Sehnalová
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Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directiva 2009/39/CE prevede că s-ar 
putea adopta dispoziții specifice privind 
următoarele două categorii specifice de 
alimente care se încadrează în definiția 
produselor alimentare cu destinație 
nutrițională specială: „alimentele adaptate 
pentru un consum muscular intens, în 
special destinate sportivilor” și „alimente 
destinate persoanelor care suferă de 
tulburări ale metabolismului glucidic 
(diabeticii)”. În ceea ce privește alimentele 
adaptate pentru un consum muscular 
intens, nu s-a putut ajunge la nicio 
concluzie viabilă referitoare la elaborarea 
unor dispoziții specifice, din cauza 
punctelor de vedere foarte divergente ale 
statelor membre și ale părților implicate în 
ceea ce privește domeniul legislației 
specifice, numărul de subcategorii de 
alimente care să fie incluse, criteriile de 
stabilire a cerințelor referitoare la 
compoziție și impactul potențial asupra 
inovației în procesul de dezvoltare a 
produselor. În ceea ce privește dispozițiile 
speciale pentru alimentele destinate 
persoanelor care suferă de tulburări ale 
metabolismului glucidic (diabeticii), un 
raport al Comisiei concluzionează că nu 
există o bază științifică pentru stabilirea 
unor cerințe specifice privind compoziția.

(7) Directiva 2009/39/CE prevede că s-ar 
putea adopta dispoziții specifice privind 
următoarele două categorii specifice de 
alimente care se încadrează în definiția 
produselor alimentare cu destinație 
nutrițională specială: „alimentele adaptate
pentru un consum muscular intens, în 
special destinate sportivilor” și „alimente 
destinate persoanelor care suferă de 
tulburări ale metabolismului glucidic 
(diabeticii)”. În ceea ce privește alimentele 
adaptate pentru un consum muscular 
intens, nu s-a putut ajunge la nicio 
concluzie viabilă referitoare la elaborarea 
unor dispoziții specifice, din cauza 
punctelor de vedere foarte divergente ale 
statelor membre și ale părților implicate în 
ceea ce privește domeniul legislației 
specifice, numărul de subcategorii de 
alimente care să fie incluse, criteriile de 
stabilire a cerințelor referitoare la 
compoziție și impactul potențial asupra 
inovației în procesul de dezvoltare a 
produselor. „Alimentele adaptate pentru 
un consum muscular intens, în special 
destinate sportivilor” ar trebui, prin 
urmare, reglementate prin 
Directiva 2002/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
10 iunie 2002 referitoare la apropierea 
legislațiilor statelor membre privind 
suplimentele alimentare1 în vederea 
îmbunătățirii funcționării pieței interne și 
a asigurării unui nivel ridicat de protecție 
a consumatorilor. Este necesară 
susținerea inovării, menținându-se 
totodată un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor. În ceea ce privește 
dispozițiile speciale pentru alimentele 
destinate persoanelor care suferă de 
tulburări ale metabolismului glucidic 
(diabeticii), un raport al Comisiei 
concluzionează că nu există o bază 
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științifică pentru stabilirea unor cerințe 
specifice privind compoziția.

____________________
1 JO L 183, 12.7.2002, p. 51.

Or. en

Justificare

Both the Commission and the Rapporteur propose to include 'food intended to meet the 
expenditure of intense muscular effort, especially for sportsmen' in the Nutrition and Health 
Claims Regulation. In the case of Nutrition and Health Claims Regulation, only the effect of 
claim is assessed (if the claim was actually shown or not) but the safety of particular 
substances is not evaluated. In the case of food intended to meet the expenditure of intense 
muscular effort, especially for sportsmen, safety is a very important factor in connection with 
the effect of food on final consumer. Shifting this category under supplements would fulfil all 
necessary requirements - for labeling and advertising the Regulation (EC) No 1924/2006 
would be respected, and at the same time a minimum rules with regard to safety would be set.

Amendamentul 29
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directiva 2009/39/CE prevede că s-ar 
putea adopta dispoziții specifice privind 
următoarele două categorii specifice de 
alimente care se încadrează în definiția 
produselor alimentare cu destinație 
nutrițională specială: „alimentele adaptate 
pentru un consum muscular intens, în 
special destinate sportivilor” și „alimente 
destinate persoanelor care suferă de 
tulburări ale metabolismului glucidic 
(diabeticii)”. În ceea ce privește alimentele 
adaptate pentru un consum muscular 
intens, nu s-a putut ajunge la nicio 
concluzie viabilă referitoare la elaborarea 
unor dispoziții specifice, din cauza 
punctelor de vedere foarte divergente ale 
statelor membre și ale părților implicate în 
ceea ce privește domeniul legislației 

(7) Directiva 2009/39/CE prevede că s-ar 
putea adopta dispoziții specifice privind 
următoarele două categorii specifice de 
alimente care se încadrează în definiția 
produselor alimentare cu destinație 
nutrițională specială: „alimentele adaptate 
pentru un consum muscular intens, în 
special destinate sportivilor” și „alimente 
destinate persoanelor care suferă de 
tulburări ale metabolismului glucidic 
(diabeticii)”. În ceea ce privește alimentele 
adaptate pentru un consum muscular 
intens, nu s-a putut ajunge la nicio 
concluzie viabilă referitoare la elaborarea 
unor dispoziții specifice, din cauza 
punctelor de vedere foarte divergente ale 
statelor membre și ale părților implicate în 
ceea ce privește domeniul legislației 
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specifice, numărul de subcategorii de 
alimente care să fie incluse, criteriile de 
stabilire a cerințelor referitoare la 
compoziție și impactul potențial asupra 
inovației în procesul de dezvoltare a 
produselor. În ceea ce privește dispozițiile 
speciale pentru alimentele destinate 
persoanelor care suferă de tulburări ale 
metabolismului glucidic (diabeticii), un 
raport al Comisiei concluzionează că nu 
există o bază științifică pentru stabilirea 
unor cerințe specifice privind compoziția.

specifice, numărul de subcategorii de 
alimente care să fie incluse, criteriile de 
stabilire a cerințelor referitoare la 
compoziție și impactul potențial asupra 
inovației în procesul de dezvoltare a 
produselor. În vederea îmbunătățirii 
funcționării pieței interne și a consolidării 
protecției consumatorilor, stimulând, în 
același timp, inovațiile, „alimentele 
pentru sportivi” ar trebui pe viitor să fie 
reglementate prin Regulamentul (CE) 
nr. 1924/2006 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 20 decembrie 2006 
privind mențiunile nutriționale și de 
sănătate înscrise pe produsele alimentare1

și ar trebui să respecte dispozițiile 
acestuia. În ceea ce privește dispozițiile 
speciale pentru alimentele destinate 
persoanelor care suferă de tulburări ale 
metabolismului glucidic (diabeticii), un 
raport al Comisiei concluzionează că nu 
există o bază științifică pentru stabilirea 
unor cerințe specifice privind compoziția.
____________________
1 JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

Or. en

Amendamentul 30
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Prin urmare, conceptul de „produse 
alimentare cu destinație nutrițională 
specială” trebuie desființat, iar Directiva 
2009/39/CE trebuie înlocuită prin actul 
prezent. În scopul simplificării aplicării 
acestuia și al asigurării coerenței legislative 
în toate statele membre, prezentul act 
trebuie să ia forma unui regulament.

(13) Prin urmare, conceptul de 
„alimentație specială” ar trebui menținut, 
dar ar trebui să fie strict limitat la 
produsele care își pot demonstra 
capacitatea unică de a satisface nevoile 
nutriționale specifice ale unor grupuri 
vulnerabile ale populației, care altfel nu 
ar putea fi introduse pe piață în temeiul 
legislației actuale a Uniunii, și în cazul în 
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care armonizarea asigură libera circulație 
a acestor produse într-un mod 
satisfăcător. Directiva 2009/39/CE trebuie 
înlocuită prin actul prezent. În scopul 
simplificării aplicării acestuia și al 
asigurării coerenței legislative în toate 
statele membre, prezentul act trebuie să ia 
forma unui regulament.

Or. en

Justificare

Unele garanții esențiale, oferite în actuala Directivă-cadru privind alimentele dietetice 
(2009/39/CE) și în temeiul directivelor verticale pertinente ale acesteia, au fost eliminate în 
detrimentul consumatorilor vulnerabili, care au nevoie de alimente special preparate pentru 
a le asigura o alimentație specială și pentru a-i ajuta în gestionarea anumitor afecțiuni 
printr-o dietă specifică.

Amendamentul 31
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Un număr limitat de categorii de 
alimente constituie singura sursă de hrană 
pentru anumite grupuri ale populației sau 
reprezintă o sursă parțială de hrană; astfel 
de categorii de alimente sunt vitale pentru 
gestionarea anumitor afecțiuni și/sau sunt 
esențiale pentru menținerea adecvării 
nutriționale dorite pentru anumite grupuri 
vulnerabile bine stabilite ale populației. 
Aceste categorii de alimente includ 
formulele de început și formulele de 
continuare, preparatele pe bază de cereale, 
alimentele pentru copii și alimentele 
destinate unor scopuri medicale speciale. 
Experiența a arătat că dispozițiile 
Directivei 2006/141/CE a Comisiei, ale 
Directivei 2006/125/CE a Comisiei și ale 
Directivei 1999/21/CE a Comisiei asigură 
într-un mod satisfăcător libera circulație a 

(15) Un număr limitat de categorii de 
alimente constituie singura sursă de hrană 
pentru anumite grupuri ale populației sau 
reprezintă o sursă parțială de hrană; astfel 
de categorii de alimente sunt vitale pentru 
gestionarea anumitor afecțiuni și/sau sunt 
esențiale pentru menținerea adecvării 
nutriționale dorite pentru anumite grupuri 
vulnerabile bine stabilite ale populației. 
Aceste categorii de alimente includ 
formulele de început și formulele de 
continuare, preparatele pe bază de cereale, 
alimentele pentru copii, băuturile pe bază 
de lapte destinate copiilor de vârstă mică,
alimentele destinate unor scopuri medicale 
speciale, alimentele destinate reducerii și 
controlului greutății, alimentele adaptate 
pentru un consum muscular intens și 
produsele alimentare destinate 
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acestor alimente, precum și un grad înalt de 
protejare a sănătății publice. Prin urmare, 
este oportun ca prezentul regulament să se 
concentreze pe cerințele generale privind 
compoziția și informarea pentru formulele 
de început și formulele de continuare, 
preparatele pe bază de cereale și alimentele 
pentru copii destinate sugarilor și copiilor 
de vârstă mică, precum și pe alimentele 
destinate unor scopuri medicale speciale, 
ținând cont de Directiva 2006/41/CE a 
Comisiei, de Directiva 2006/125/CE a 
Comisiei și de Directiva 1999/21/CE a 
Comisiei.

persoanelor cu intoleranță la gluten. 
Experiența a arătat că dispozițiile 
Directivei 2006/141/CE a Comisiei, ale 
Directivei 2006/125/CE a Comisiei, ale 
Directivei 1999/21/CE a Comisiei, ale 
Regulamentului (CE) nr. 41/2009 al 
Comisiei, precum și ale 
Directivei 96/8/CE a Comisiei asigură într-
un mod satisfăcător libera circulație a 
acestor alimente, precum și un grad înalt de 
protejare a sănătății publice. Prin urmare, 
este oportun ca prezentul regulament să se 
concentreze pe cerințele generale privind 
compoziția și informarea pentru formulele 
de început și formulele de continuare, 
preparatele pe bază de cereale și alimentele 
pentru copii destinate sugarilor și copiilor 
de vârstă mică, pe băuturile pe bază de 
lapte destinate copiilor de vârstă mică, pe 
alimentele destinate unor scopuri medicale 
speciale, pe alimentele destinate reducerii 
și controlului greutății, pe alimentele 
adaptate pentru un consum muscular 
intens și pe produsele alimentare destinate 
persoanelor cu intoleranță la gluten, 
ținând cont de Directiva 2006/41/CE a 
Comisiei, de Directiva 2006/125/CE a 
Comisiei, de Directiva 1999/21/CE a 
Comisiei, de Directiva 96/8/CE a Comisiei 
și de Regulamentul (CE) nr. 41/2009 al 
Comisiei. În plus, conceptul de 
„alimentație specială” ar trebui menținut, 
dar ar trebui să fie strict limitat la 
produsele care își pot demonstra 
capacitatea unică de a satisface nevoile 
nutriționale specifice ale unor grupuri 
vulnerabile ale populației și care altfel nu 
ar putea fi introduse pe piață în temeiul 
legislației actuale a Uniunii.

Or. en

Justificare

Prin restrângerea domeniului de aplicare, propunerea Comisiei riscă să reducă nivelul de 
siguranță și sănătate pentru aceste grupuri de consumatori, restricționând posibilitățile de 
inovare viitoare, bazată pe progresul științific. Prin urmare, este necesară reintroducerea 
conceptului de alimente destinate unei alimentații speciale. Acesta este compatibil cu actualul 
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Standard Codex privind alimentele destinate dietelor speciale (146-1985).

Amendamentul 32
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Un număr limitat de categorii de 
alimente constituie singura sursă de hrană 
pentru anumite grupuri ale populației sau 
reprezintă o sursă parțială de hrană; astfel 
de categorii de alimente sunt vitale pentru 
gestionarea anumitor afecțiuni și/sau sunt 
esențiale pentru menținerea adecvării 
nutriționale dorite pentru anumite grupuri 
vulnerabile bine stabilite ale populației. 
Aceste categorii de alimente includ 
formulele de început și formulele de 
continuare, preparatele pe bază de cereale, 
alimentele pentru copii și alimentele 
destinate unor scopuri medicale speciale. 
Experiența a arătat că dispozițiile 
Directivei 2006/141/CE a Comisiei, ale 
Directivei 2006/125/CE a Comisiei și ale 
Directivei 1999/21/CE a Comisiei asigură 
într-un mod satisfăcător libera circulație a 
acestor alimente, precum și un grad înalt de 
protejare a sănătății publice. Prin urmare, 
este oportun ca prezentul regulament să se 
concentreze pe cerințele generale privind 
compoziția și informarea pentru formulele 
de început și formulele de continuare, 
preparatele pe bază de cereale și alimentele 
pentru copii destinate sugarilor și copiilor 
de vârstă mică, precum și pe alimentele 
destinate unor scopuri medicale speciale, 
ținând cont de Directiva 2006/41/CE a 
Comisiei, de Directiva 2006/125/CE a 
Comisiei și de Directiva 1999/21/CE a 
Comisiei.

(15) Un număr limitat de categorii de 
alimente constituie singura sursă de hrană 
pentru anumite grupuri ale populației sau 
reprezintă o sursă parțială de hrană; astfel 
de categorii de alimente sunt vitale pentru 
gestionarea anumitor afecțiuni și/sau sunt 
esențiale pentru menținerea adecvării 
nutriționale dorite pentru anumite grupuri 
vulnerabile bine stabilite ale populației. 
Aceste categorii de alimente includ 
formulele de început și formulele de 
continuare, preparatele pe bază de cereale, 
alimentele pentru copii, alimentele 
destinate unor scopuri medicale speciale și 
produsele alimentare destinate 
persoanelor cu intoleranță la gluten. 
Experiența a arătat că dispozițiile 
Directivei 2006/141/CE a Comisiei, ale 
Directivei 2006/125/CE a Comisiei, ale 
Directivei 1999/21/CE a Comisiei și ale 
Regulamentului (CE) nr. 41/2009 al 
Comisiei asigură într-un mod satisfăcător 
libera circulație a acestor alimente, precum 
și un grad înalt de protejare a sănătății 
publice. Prin urmare, este oportun ca 
prezentul regulament să se concentreze pe 
cerințele generale privind compoziția și 
informarea pentru formulele de început și 
formulele de continuare, preparatele pe 
bază de cereale și alimentele pentru copii 
destinate sugarilor și copiilor de vârstă 
mică, pe alimentele destinate unor scopuri 
medicale speciale, precum și pe produsele 
alimentare destinate persoanelor cu 
intoleranță la gluten, ținând cont de 
Directiva 2006/41/CE a Comisiei, de 
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Directiva 2006/125/CE a Comisiei, de 
Directiva 1999/21/CE a Comisiei și de 
Regulamentul (CE) nr. 41/2009 al 
Comisiei. În plus, conceptul de 
„alimentație specială” ar trebui menținut, 
dar ar trebui să fie strict limitat la 
produsele care își pot demonstra 
capacitatea unică de a satisface nevoile 
nutriționale specifice ale grupurilor 
vulnerabile ale populației și care altfel nu 
ar putea fi introduse pe piață în temeiul 
legislației actuale a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 33
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Un număr limitat de categorii de 
alimente constituie singura sursă de hrană 
pentru anumite grupuri ale populației sau 
reprezintă o sursă parțială de hrană; astfel 
de categorii de alimente sunt vitale pentru 
gestionarea anumitor afecțiuni și/sau sunt 
esențiale pentru menținerea adecvării 
nutriționale dorite pentru anumite grupuri 
vulnerabile bine stabilite ale populației. 
Aceste categorii de alimente includ 
formulele de început și formulele de 
continuare, preparatele pe bază de cereale, 
alimentele pentru copii și alimentele 
destinate unor scopuri medicale speciale. 
Experiența a arătat că dispozițiile 
Directivei 2006/141/CE a Comisiei, ale 
Directivei 2006/125/CE a Comisiei și ale 
Directivei 1999/21/CE a Comisiei asigură 
într-un mod satisfăcător libera circulație a 
acestor alimente, precum și un grad înalt de 
protejare a sănătății publice. Prin urmare, 
este oportun ca prezentul regulament să se 
concentreze pe cerințele generale privind 

(15) Un număr limitat de categorii de 
alimente constituie singura sursă de hrană 
pentru anumite grupuri ale populației sau 
reprezintă o sursă parțială de hrană; astfel 
de categorii de alimente sunt vitale pentru 
gestionarea anumitor afecțiuni și/sau sunt 
esențiale pentru menținerea adecvării 
nutriționale dorite pentru anumite grupuri 
vulnerabile bine stabilite ale populației. 
Aceste categorii de alimente includ 
formulele de început și formulele de 
continuare, preparatele pe bază de cereale, 
alimentele pentru copii, alimentele 
destinate unor scopuri medicale speciale și 
produsele alimentare destinate 
persoanelor cu intoleranță la gluten. 
Experiența a arătat că dispozițiile 
Directivei 2006/141/CE a Comisiei, ale 
Directivei 2006/125/CE a Comisiei, ale 
Directivei 1999/21/CE a Comisiei și ale 
Regulamentului (CE) nr. 41/2009 al 
Comisiei asigură într-un mod satisfăcător 
libera circulație a acestor alimente, precum 
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compoziția și informarea pentru formulele 
de început și formulele de continuare, 
preparatele pe bază de cereale și alimentele 
pentru copii destinate sugarilor și copiilor 
de vârstă mică, precum și pe alimentele 
destinate unor scopuri medicale speciale, 
ținând cont de Directiva 2006/41/CE a 
Comisiei, de Directiva 2006/125/CE a 
Comisiei și de Directiva 1999/21/CE a 
Comisiei.

și un grad înalt de protejare a sănătății 
publice. Prin urmare, este oportun ca 
prezentul regulament să se concentreze pe 
cerințele generale privind compoziția și 
informarea pentru formulele de început și 
formulele de continuare, preparatele pe 
bază de cereale și alimentele pentru copii 
destinate sugarilor și copiilor de vârstă 
mică, pe alimentele destinate unor scopuri 
medicale speciale, precum și pe produsele 
alimentare destinate persoanelor cu 
intoleranță la gluten, ținând cont de 
Directiva 2006/41/CE a Comisiei, de 
Directiva 2006/125/CE a Comisiei, de 
Directiva 1999/21/CE a Comisiei și de 
Regulamentul (CE) nr. 41/2009 al 
Comisiei.

Or. en

Justificare

Alimentele pentru persoanele care suferă de boala celiacă sunt recunoscute în Standardul 
Codex 118-1979 rev. 2008, recent revizuit. Este necesară luarea în considerare a alimentelor 
fără gluten, întrucât acestea constituie singura formă de tratament pentru aceste persoane.

Amendamentul 34
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Un număr limitat de categorii de 
alimente constituie singura sursă de hrană 
pentru anumite grupuri ale populației sau 
reprezintă o sursă parțială de hrană; astfel 
de categorii de alimente sunt vitale pentru 
gestionarea anumitor afecțiuni și/sau sunt 
esențiale pentru menținerea adecvării 
nutriționale dorite pentru anumite grupuri 
vulnerabile bine stabilite ale populației. 
Aceste categorii de alimente includ 
formulele de început și formulele de 
continuare, preparatele pe bază de cereale, 

(15) Un număr limitat de categorii de 
alimente constituie singura sursă de hrană 
pentru anumite grupuri ale populației sau 
reprezintă o sursă parțială de hrană; astfel 
de categorii de alimente sunt vitale pentru 
gestionarea anumitor afecțiuni și/sau sunt 
esențiale pentru menținerea adecvării 
nutriționale dorite pentru anumite grupuri 
vulnerabile bine stabilite ale populației. 
Aceste categorii de alimente includ 
formulele de început și formulele de 
continuare, preparatele pe bază de cereale, 
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alimentele pentru copii și alimentele 
destinate unor scopuri medicale speciale. 
Experiența a arătat că dispozițiile 
Directivei 2006/141/CE a Comisiei, ale 
Directivei 2006/125/CE a Comisiei și ale 
Directivei 1999/21/CE a Comisiei asigură 
într-un mod satisfăcător libera circulație a 
acestor alimente, precum și un grad înalt de 
protejare a sănătății publice. Prin urmare, 
este oportun ca prezentul regulament să se 
concentreze pe cerințele generale privind 
compoziția și informarea pentru formulele 
de început și formulele de continuare, 
preparatele pe bază de cereale și alimentele 
pentru copii destinate sugarilor și copiilor 
de vârstă mică, precum și pe alimentele 
destinate unor scopuri medicale speciale, 
ținând cont de Directiva 2006/41/CE a 
Comisiei, de Directiva 2006/125/CE a 
Comisiei și de Directiva 1999/21/CE a 
Comisiei.

alimentele pentru copii și alimentele 
destinate unor scopuri medicale, precum și 
produsele alimentare pentru persoanele 
cu intoleranță la gluten. Experiența a 
arătat că dispozițiile 
Directivei 2006/141/CE a Comisiei, ale 
Directivei 2006/125/CE a Comisiei, ale 
Directivei 1999/21/CE a Comisiei, precum 
și ale Regulamentului (CE) nr. 41/2009 al 
Comisiei asigură într-un mod satisfăcător 
libera circulație a acestor alimente, precum 
și un grad înalt de protejare a sănătății 
publice. Prin urmare, este oportun ca 
prezentul regulament să se concentreze pe 
cerințele generale privind compoziția și 
informarea pentru formulele de început și 
formulele de continuare, preparatele pe 
bază de cereale și alimentele pentru copii 
destinate sugarilor și copiilor de vârstă 
mică, pe alimentele destinate unor scopuri 
medicale speciale, precum și pe produsele 
alimentare destinate persoanelor cu 
intoleranță la gluten, ținând cont de 
Directiva 2006/41/CE a Comisiei, de 
Directiva 2006/125/CE a Comisiei, de 
Directiva 1999/21/CE a Comisiei, precum 
și de Regulamentul (CE) nr. 41/2009 al 
Comisiei.

Or. fr

Amendamentul 35
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Un număr limitat de categorii de 
alimente constituie singura sursă de hrană 
pentru anumite grupuri ale populației sau 
reprezintă o sursă parțială de hrană; astfel 
de categorii de alimente sunt vitale pentru 
gestionarea anumitor afecțiuni și/sau sunt 
esențiale pentru menținerea adecvării 

(15) Un număr limitat de categorii de 
alimente constituie singura sursă de hrană 
pentru anumite grupuri ale populației sau 
reprezintă o sursă parțială de hrană; astfel 
de categorii de alimente sunt vitale pentru 
gestionarea anumitor afecțiuni și/sau sunt 
esențiale pentru menținerea adecvării 
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nutriționale dorite pentru anumite grupuri 
vulnerabile bine stabilite ale populației. 
Aceste categorii de alimente includ 
formulele de început și formulele de 
continuare, preparatele pe bază de cereale, 
alimentele pentru copii și alimentele 
destinate unor scopuri medicale speciale. 
Experiența a arătat că dispozițiile 
Directivei 2006/141/CE a Comisiei, ale 
Directivei 2006/125/CE a Comisiei și ale 
Directivei 1999/21/CE a Comisiei asigură 
într-un mod satisfăcător libera circulație a 
acestor alimente, precum și un grad înalt de 
protejare a sănătății publice. Prin urmare, 
este oportun ca prezentul regulament să se 
concentreze pe cerințele generale privind 
compoziția și informarea pentru formulele 
de început și formulele de continuare, 
preparatele pe bază de cereale și alimentele 
pentru copii destinate sugarilor și copiilor 
de vârstă mică, precum și pe alimentele 
destinate unor scopuri medicale speciale, 
ținând cont de Directiva 2006/41/CE a 
Comisiei, de Directiva 2006/125/CE a 
Comisiei și de Directiva 1999/21/CE a 
Comisiei.

nutriționale dorite pentru anumite grupuri 
vulnerabile bine stabilite ale populației. 
Aceste categorii de alimente includ 
formulele de început și formulele de 
continuare, preparatele pe bază de cereale, 
alimentele pentru copii și alimentele 
destinate unor scopuri medicale speciale, 
precum și produsele alimentare utilizate 
în dietele hipocalorice pentru scăderea în 
greutate. Experiența a arătat că dispozițiile 
Directivei 2006/141/CE a Comisiei, ale 
Directivei 2006/125/CE a Comisiei, ale 
Directivei 1999/21/CE a Comisiei și ale 
Directivei 96/8/CE a Comisiei asigură într-
un mod satisfăcător libera circulație a 
acestor alimente, precum și un grad înalt de 
protejare a sănătății publice. Prin urmare, 
este oportun ca prezentul regulament să se 
concentreze pe cerințele generale privind 
compoziția și informarea pentru formulele 
de început și formulele de continuare, 
preparatele pe bază de cereale și alimentele 
pentru copii destinate sugarilor și copiilor 
de vârstă mică, pe alimentele destinate 
unor scopuri medicale speciale și pe 
produsele alimentare utilizate în dietele 
hipocalorice pentru scăderea în greutate, 
ținând cont de cele patru directive 
menționate anterior.

Or. fr

Amendamentul 36
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Un număr limitat de categorii de 
alimente constituie singura sursă de hrană 
pentru anumite grupuri ale populației sau 
reprezintă o sursă parțială de hrană; astfel 
de categorii de alimente sunt vitale pentru 
gestionarea anumitor afecțiuni și/sau sunt 

(15) Un număr limitat de categorii de 
alimente constituie singura sursă de hrană 
pentru anumite grupuri ale populației sau 
reprezintă o sursă parțială de hrană; astfel 
de categorii de alimente sunt vitale pentru 
gestionarea anumitor afecțiuni și/sau sunt 
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esențiale pentru menținerea adecvării 
nutriționale dorite pentru anumite grupuri 
vulnerabile bine stabilite ale populației. 
Aceste categorii de alimente includ 
formulele de început și formulele de 
continuare, preparatele pe bază de cereale, 
alimentele pentru copii și alimentele 
destinate unor scopuri medicale speciale. 
Experiența a arătat că dispozițiile 
Directivei 2006/141/CE a Comisiei, ale 
Directivei 2006/125/CE a Comisiei și ale 
Directivei 1999/21/CE a Comisiei asigură 
într-un mod satisfăcător libera circulație a 
acestor alimente, precum și un grad înalt de 
protejare a sănătății publice. Prin urmare, 
este oportun ca prezentul regulament să se 
concentreze pe cerințele generale privind 
compoziția și informarea pentru formulele 
de început și formulele de continuare, 
preparatele pe bază de cereale și alimentele 
pentru copii destinate sugarilor și copiilor 
de vârstă mică, precum și pe alimentele 
destinate unor scopuri medicale speciale, 
ținând cont de Directiva 2006/41/CE a 
Comisiei, de Directiva 2006/125/CE a 
Comisiei și de Directiva 1999/21/CE a 
Comisiei.

esențiale pentru menținerea adecvării 
nutriționale dorite pentru anumite grupuri 
vulnerabile bine stabilite ale populației. 
Aceste categorii de alimente includ 
formulele de început și formulele de 
continuare, preparatele pe bază de cereale, 
alimentele pentru copii și alimentele 
destinate unor scopuri medicale speciale. 
Experiența a arătat că dispozițiile 
Directivei 2006/141/CE a Comisiei, ale 
Directivei 2006/125/CE a Comisiei și ale 
Directivei 1999/21/CE a Comisiei asigură 
într-un mod satisfăcător libera circulație a 
acestor alimente, precum și un grad înalt de 
protejare a sănătății publice și a intereselor
consumatorilor. Prin urmare, este oportun 
ca prezentul regulament să se concentreze 
pe cerințele generale privind compoziția și 
informarea pentru formulele de început și 
formulele de continuare, preparatele pe 
bază de cereale și alimentele pentru copii 
destinate sugarilor și copiilor de vârstă 
mică, precum și pe alimentele destinate 
unor scopuri medicale speciale, ținând cont 
de Directiva 2006/41/CE a Comisiei, de 
Directiva 2006/125/CE a Comisiei și de 
Directiva 1999/21/CE a Comisiei. În acest 
context, substanțele considerate 
dăunătoare sănătății categoriilor vizate ar 
trebui excluse din compoziția categoriilor 
de alimente reglementate prin prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 37
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În vederea asigurării certitudinii 
juridice, definițiile stabilite în Directiva 
2006/141/CE a Comisiei, Directiva 

(16) În vederea asigurării certitudinii 
juridice, definițiile stabilite în 
Directiva 2006/141/CE a Comisiei, 
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2006/125/CE a Comisiei și Directiva 
1999/21/CE a Comisiei trebuie transferate 
în prezentul regulament. Cu toate acestea, 
definițiile formulelor de început și ale 
formulelor de continuare, ale preparatelor 
pe bază de cereale, ale alimentelor pentru 
copii și ale alimentelor destinate unor 
scopuri medicale speciale trebuie adaptate 
în mod regulat, ținând cont de progresul 
tehnic și științific și de evoluțiile relevante 
la nivel internațional, după caz.

Directiva 2006/125/CE a Comisiei,
Directiva 1999/21/CE a Comisiei, 
Directiva 96/8/CE a Comisiei și 
Regulamentul (CE) nr. 41/2009 al 
Comisiei trebuie transferate în prezentul 
regulament. Cu toate acestea, definițiile 
formulelor de început și ale formulelor de 
continuare, ale preparatelor pe bază de 
cereale, ale alimentelor pentru copii, ale 
băuturilor pe bază de lapte destinate 
copiilor de vârstă mică, ale alimentelor 
destinate unor scopuri medicale speciale, 
ale alimentelor destinate reducerii și 
controlului greutății, ale alimentelor 
adaptate pentru un consum muscular 
intens și ale produselor alimentare 
destinate persoanelor cu intoleranță la 
gluten trebuie adaptate în mod regulat, 
ținând cont de progresul tehnic și științific 
și de evoluțiile relevante la nivel 
internațional, după caz.

Or. en

Amendamentul 38
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În vederea asigurării certitudinii 
juridice, definițiile stabilite în Directiva 
2006/141/CE a Comisiei, Directiva 
2006/125/CE a Comisiei și Directiva 
1999/21/CE a Comisiei trebuie transferate 
în prezentul regulament. Cu toate acestea, 
definițiile formulelor de început și ale 
formulelor de continuare, ale preparatelor 
pe bază de cereale, ale alimentelor pentru 
copii și ale alimentelor destinate unor 
scopuri medicale speciale trebuie adaptate 
în mod regulat, ținând cont de progresul 
tehnic și științific și de evoluțiile relevante 
la nivel internațional, după caz.

(16) În vederea asigurării certitudinii 
juridice, definițiile stabilite în Directiva 
2006/141/CE a Comisiei, Directiva 
2006/125/CE a Comisiei, Directiva 
1999/21/CE a Comisiei și Regulamentul 
(CE) nr. 41/2009 al Comisiei trebuie 
transferate în prezentul regulament. Cu 
toate acestea, definițiile formulelor de 
început și ale formulelor de continuare, ale 
preparatelor pe bază de cereale, ale 
alimentelor pentru copii, ale alimentelor 
destinate unor scopuri medicale speciale și 
ale produselor alimentare destinate 
persoanelor cu intoleranță la gluten 



PE478.332v01-00 22/96 AM\885312RO.doc

RO

trebuie adaptate în mod regulat, ținând cont 
de progresul tehnic și științific și de 
evoluțiile relevante la nivel internațional, 
după caz.

Or. en

Amendamentul 39
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În vederea asigurării certitudinii 
juridice, definițiile stabilite în Directiva 
2006/141/CE a Comisiei, Directiva 
2006/125/CE a Comisiei și Directiva 
1999/21/CE a Comisiei trebuie transferate 
în prezentul regulament. Cu toate acestea, 
definițiile formulelor de început și ale 
formulelor de continuare, ale preparatelor 
pe bază de cereale, ale alimentelor pentru 
copii și ale alimentelor destinate unor 
scopuri medicale speciale trebuie adaptate 
în mod regulat, ținând cont de progresul 
tehnic și științific și de evoluțiile relevante 
la nivel internațional, după caz.

(16) În vederea asigurării certitudinii 
juridice, definițiile stabilite în 
Directiva 2006/141/CE a Comisiei, 
Directiva 2006/125/CE a Comisiei,
Directiva 1999/21/CE a Comisiei și 
Regulamentul (CE) nr. 41/2009 al 
Comisiei trebuie transferate în prezentul 
regulament. Cu toate acestea, definițiile 
formulelor de început și ale formulelor de 
continuare, ale preparatelor pe bază de 
cereale, ale alimentelor pentru copii, ale 
alimentelor destinate unor scopuri 
medicale speciale și ale produselor 
alimentare destinate persoanelor cu 
intoleranță la gluten trebuie adaptate în 
mod regulat, ținând cont de progresul 
tehnic și științific și de evoluțiile relevante 
la nivel internațional, după caz.

Or. en

Amendamentul 40
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În vederea asigurării certitudinii 
juridice, definițiile stabilite în 
Directiva 2006/141/CE a Comisiei, 
Directiva 2006/125/CE a Comisiei și
Directiva 1999/21/CE a Comisiei trebuie 
transferate în prezentul regulament. Cu 
toate acestea, definițiile formulelor de 
început și ale formulelor de continuare, ale 
preparatelor pe bază de cereale, ale 
alimentelor pentru copii și ale alimentelor 
destinate unor scopuri medicale speciale 
trebuie adaptate în mod regulat, ținând cont 
de progresul tehnic și științific și de 
evoluțiile relevante la nivel internațional, 
după caz.

(16) În vederea asigurării certitudinii 
juridice, definițiile stabilite în 
Directiva 2006/141/CE a Comisiei, 
Directiva 2006/125/CE a Comisiei,
Directiva 1999/21/CE a Comisiei și în 
Regulamentul (CE) nr. 41/2009 al 
Comisiei trebuie transferate în prezentul 
regulament. Cu toate acestea, definițiile 
formulelor de început și ale formulelor de 
continuare, ale preparatelor pe bază de 
cereale, ale alimentelor pentru copii, ale 
alimentelor destinate unor scopuri 
medicale speciale și ale produselor 
alimentare destinate persoanelor cu 
intoleranță la gluten trebuie adaptate în 
mod regulat, ținând cont de progresul 
tehnic și științific și de evoluțiile relevante 
la nivel internațional, după caz.

Or. fr

Amendamentul 41
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În vederea asigurării certitudinii 
juridice, definițiile stabilite în 
Directiva 2006/141/CE a Comisiei, 
Directiva 2006/125/CE a Comisiei și
Directiva 1999/21/CE a Comisiei trebuie 
transferate în prezentul regulament. Cu 
toate acestea, definițiile formulelor de 
început și ale formulelor de continuare, ale 
preparatelor pe bază de cereale, ale 
alimentelor pentru copii și ale alimentelor 
destinate unor scopuri medicale speciale 
trebuie adaptate în mod regulat, ținând cont 
de progresul tehnic și științific și de 
evoluțiile relevante la nivel internațional, 

(16) În vederea asigurării certitudinii 
juridice, definițiile stabilite în 
Directiva 2006/141/CE a Comisiei, 
Directiva 2006/125/CE a Comisiei,
Directiva 1999/21/CE a Comisiei și 
Directiva 96/8/CE a Comisiei trebuie 
transferate în prezentul regulament. Cu 
toate acestea, definițiile formulelor de 
început și ale formulelor de continuare, ale 
preparatelor pe bază de cereale, ale 
alimentelor pentru copii, ale alimentelor 
destinate unor scopuri medicale speciale și 
ale produselor alimentare utilizate în 
dietele hipocalorice pentru scăderea în 
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după caz. greutate trebuie adaptate în mod regulat, 
ținând cont de progresul tehnic și științific 
și de evoluțiile relevante la nivel 
internațional, după caz.

Or. fr

Amendamentul 42
Iliana Ivanova

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În vederea asigurării certitudinii 
juridice, definițiile stabilite în Directiva 
2006/141/CE a Comisiei, Directiva 
2006/125/CE a Comisiei și Directiva 
1999/21/CE a Comisiei trebuie transferate 
în prezentul regulament. Cu toate acestea, 
definițiile formulelor de început și ale 
formulelor de continuare, ale preparatelor 
pe bază de cereale, ale alimentelor pentru 
copii și ale alimentelor destinate unor 
scopuri medicale speciale trebuie adaptate 
în mod regulat, ținând cont de progresul 
tehnic și științific și de evoluțiile relevante 
la nivel internațional, după caz.

(16) În vederea asigurării certitudinii 
juridice, definițiile stabilite în Directiva 
2006/141/CE a Comisiei, Directiva 
2006/125/CE a Comisiei și Directiva 
1999/21/CE a Comisiei trebuie transferate 
în prezentul regulament.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul 12 din proiectul de aviz, introdus de dna Ivanova.

Amendamentul 43
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Prezentul regulament trebuie să (19) Prezentul regulament trebuie să 
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stabilească criteriile pentru stabilirea 
cerințelor specifice privind compoziția și 
informarea pentru formulele de început, 
formulele de continuare, preparatele pe 
bază de cereale și alimentele pentru copii, 
precum și pentru alimentele destinate unor 
scopuri medicale speciale, ținând cont de 
Directiva 2006/41/CE a Comisiei, 
Directiva 2006/125/CE a Comisiei și
Directiva 1999/21/CE a Comisiei. În 
vederea adaptării definițiilor formulelor de 
început, ale formulelor de continuare, ale 
preparatelor pe bază de cereale, ale 
alimentelor pentru copii și ale alimentelor 
destinate unor scopuri medicale speciale 
stabilite de prezentul regulament, la 
progresul tehnic și științific și la evoluțiile 
relevante la nivel internațional și în 
vederea stabilirii cerințelor specifice 
referitoare la compoziție și informare 
privind categoriile de alimente care fac 
obiectul prezentului regulament, inclusiv 
cerințele privind etichetarea care vin în 
completarea dispozițiilor Directivei 
2000/13/CE, sau derogările de la aceste 
dispoziții, precum și în vederea autorizării 
mențiunilor nutriționale și de sănătate, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Este 
deosebit de importantă realizarea de către 
Comisie a unor consultări adecvate în etapa 
pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. 
Atunci când pregătește și elaborează acte 
delegate, Comisia trebuie să asigure 
transmiterea simultană, la timp și adecvată 
a documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

stabilească criteriile pentru stabilirea 
cerințelor specifice privind compoziția și 
informarea pentru formulele de început, 
formulele de continuare, preparatele pe 
bază de cereale și alimentele pentru copii, 
pentru băuturile pe bază de lapte destinate 
copiilor de vârstă mică, pentru alimentele 
destinate unor scopuri medicale speciale, 
pentru alimentele destinate reducerii și 
controlului greutății, alimentele adaptate 
pentru un consum muscular intens și 
produsele alimentare destinate 
persoanelor cu intoleranță la gluten, 
ținând cont de Directiva 2006/41/CE a 
Comisiei, Directiva 2006/125/CE a 
Comisiei, Directiva 1999/21/CE a 
Comisiei, Directiva 96/8/CE a Comisiei și 
Regulamentul (CE) nr. 41/2009 al 
Comisiei. În vederea adaptării definițiilor 
formulelor de început, ale formulelor de 
continuare, ale preparatelor pe bază de 
cereale, ale alimentelor pentru copii, ale 
băuturile pe bază de lapte destinate 
copiilor de vârstă mică, ale alimentelor 
destinate unor scopuri medicale speciale, 
ale alimentelor destinate reducerii și 
controlului greutății, ale alimentelor 
adaptate pentru un consum muscular 
intens și ale produselor alimentare 
destinate persoanelor cu intoleranță la 
gluten stabilite de prezentul regulament, la 
progresul tehnic și științific și la evoluțiile 
relevante la nivel internațional și în 
vederea stabilirii cerințelor specifice 
referitoare la compoziție și informare și a 
procesului de introducere pe piață a 
alimentelor produse pe baza inovațiilor 
științifice și tehnologice privind categoriile 
de alimente care fac obiectul prezentului 
regulament, inclusiv cerințele privind 
etichetarea care vin în completarea 
dispozițiilor Directivei 2000/13/CE, sau 
derogările de la aceste dispoziții, precum și 
în vederea autorizării mențiunilor 
nutriționale și de sănătate, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
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Europene. Este deosebit de importantă 
realizarea de către Comisie a unor 
consultări adecvate în etapa pregătitoare, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia trebuie să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 44
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Prezentul regulament trebuie să 
stabilească criteriile pentru stabilirea 
cerințelor specifice privind compoziția și 
informarea pentru formulele de început, 
formulele de continuare, preparatele pe 
bază de cereale și alimentele pentru copii, 
precum și pentru alimentele destinate unor 
scopuri medicale speciale, ținând cont de 
Directiva 2006/41/CE a Comisiei, 
Directiva 2006/125/CE a Comisiei și
Directiva 1999/21/CE a Comisiei. În 
vederea adaptării definițiilor formulelor de 
început, ale formulelor de continuare, ale 
preparatelor pe bază de cereale, ale 
alimentelor pentru copii și ale alimentelor 
destinate unor scopuri medicale speciale 
stabilite de prezentul regulament, la 
progresul tehnic și științific și la evoluțiile 
relevante la nivel internațional și în 
vederea stabilirii cerințelor specifice 
referitoare la compoziție și informare 
privind categoriile de alimente care fac 
obiectul prezentului regulament, inclusiv 
cerințele privind etichetarea care vin în 
completarea dispozițiilor Directivei 
2000/13/CE, sau derogările de la aceste 

(19) Prezentul regulament trebuie să 
stabilească criteriile pentru stabilirea 
cerințelor specifice privind compoziția și 
informarea pentru formulele de început, 
formulele de continuare, preparatele pe 
bază de cereale și alimentele pentru copii, 
pentru alimentele destinate unor scopuri 
medicale speciale și pentru produsele 
alimentare destinate persoanelor cu 
intoleranță la gluten, ținând cont de 
Directiva 2006/41/CE a Comisiei, 
Directiva 2006/125/CE a Comisiei,
Directiva 1999/21/CE a Comisiei și 
Regulamentul (CE) nr. 41/2009 al 
Comisiei. În vederea adaptării definițiilor 
formulelor de început, ale formulelor de 
continuare, ale preparatelor pe bază de 
cereale, ale alimentelor pentru copii, ale 
alimentelor destinate unor scopuri 
medicale speciale și ale produselor 
alimentare destinate persoanelor cu 
intoleranță la gluten stabilite de prezentul 
regulament, la progresul tehnic și științific 
și la evoluțiile relevante la nivel 
internațional și în vederea stabilirii 
cerințelor specifice referitoare la 
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dispoziții, precum și în vederea autorizării 
mențiunilor nutriționale și de sănătate, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Este 
deosebit de importantă realizarea de către 
Comisie a unor consultări adecvate în etapa 
pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. 
Atunci când pregătește și elaborează acte 
delegate, Comisia trebuie să asigure 
transmiterea simultană, la timp și adecvată 
a documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

compoziție și informare privind categoriile 
de alimente care fac obiectul prezentului 
regulament, inclusiv cerințele privind 
etichetarea care vin în completarea 
dispozițiilor Directivei 2000/13/CE, sau 
derogările de la aceste dispoziții, precum și 
în vederea autorizării mențiunilor 
nutriționale și de sănătate, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Este deosebit de importantă 
realizarea de către Comisie a unor 
consultări adecvate în etapa pregătitoare, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia trebuie să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 45
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Prezentul regulament trebuie să 
stabilească criteriile pentru stabilirea 
cerințelor specifice privind compoziția și 
informarea pentru formulele de început, 
formulele de continuare, preparatele pe 
bază de cereale și alimentele pentru copii, 
precum și pentru alimentele destinate unor 
scopuri medicale speciale, ținând cont de 
Directiva 2006/41/CE a Comisiei, 
Directiva 2006/125/CE a Comisiei și
Directiva 1999/21/CE a Comisiei. În 
vederea adaptării definițiilor formulelor de 
început, ale formulelor de continuare, ale 
preparatelor pe bază de cereale, ale 
alimentelor pentru copii și ale alimentelor 

(19) Prezentul regulament trebuie să 
stabilească criteriile pentru stabilirea 
cerințelor specifice privind compoziția și 
informarea pentru formulele de început, 
formulele de continuare, preparatele pe 
bază de cereale și alimentele pentru copii, 
pentru alimentele destinate unor scopuri 
medicale speciale și pentru produsele 
alimentare destinate persoanelor cu 
intoleranță la gluten, ținând cont de 
Directiva 2006/41/CE a Comisiei, 
Directiva 2006/125/CE a Comisiei,
Directiva 1999/21/CE a Comisiei și 
Regulamentul (CE) nr. 41/2009 al 
Comisiei. În vederea adaptării definițiilor 
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destinate unor scopuri medicale speciale 
stabilite de prezentul regulament, la 
progresul tehnic și științific și la evoluțiile 
relevante la nivel internațional și în 
vederea stabilirii cerințelor specifice 
referitoare la compoziție și informare 
privind categoriile de alimente care fac 
obiectul prezentului regulament, inclusiv 
cerințele privind etichetarea care vin în 
completarea dispozițiilor Directivei 
2000/13/CE, sau derogările de la aceste 
dispoziții, precum și în vederea autorizării 
mențiunilor nutriționale și de sănătate, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Este 
deosebit de importantă realizarea de către 
Comisie a unor consultări adecvate în etapa 
pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. 
Atunci când pregătește și elaborează acte 
delegate, Comisia trebuie să asigure 
transmiterea simultană, la timp și adecvată 
a documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

formulelor de început, ale formulelor de 
continuare, ale preparatelor pe bază de 
cereale, ale alimentelor pentru copii, ale 
alimentelor destinate unor scopuri 
medicale speciale și ale produselor 
alimentare destinate persoanelor cu 
intoleranță la gluten stabilite de prezentul 
regulament, la progresul tehnic și științific 
și la evoluțiile relevante la nivel 
internațional și în vederea stabilirii 
cerințelor specifice referitoare la 
compoziție și informare și a procesului de 
introducere pe piață a alimentelor 
produse pe baza inovațiilor științifice și 
tehnologice privind categoriile de alimente 
care fac obiectul prezentului regulament, 
inclusiv cerințele privind etichetarea care 
vin în completarea dispozițiilor 
Directivei 2000/13/CE, sau derogările de la 
aceste dispoziții, precum și în vederea 
autorizării mențiunilor nutriționale și de 
sănătate, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene. 
Este deosebit de importantă realizarea de 
către Comisie a unor consultări adecvate în 
etapa pregătitoare, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 46
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Prezentul regulament trebuie să 
stabilească criteriile pentru stabilirea 

(19) Prezentul regulament trebuie să 
stabilească criteriile pentru stabilirea 
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cerințelor specifice privind compoziția și 
informarea pentru formulele de început, 
formulele de continuare, preparatele pe 
bază de cereale și alimentele pentru copii, 
precum și pentru alimentele destinate unor 
scopuri medicale speciale, ținând cont de 
Directiva 2006/41/CE a Comisiei, 
Directiva 2006/125/CE a Comisiei și
Directiva 1999/21/CE a Comisiei. În 
vederea adaptării definițiilor formulelor de 
început, ale formulelor de continuare, ale 
preparatelor pe bază de cereale, ale 
alimentelor pentru copii și ale alimentelor 
destinate unor scopuri medicale speciale 
stabilite de prezentul regulament, la 
progresul tehnic și științific și la evoluțiile 
relevante la nivel internațional și în 
vederea stabilirii cerințelor specifice 
referitoare la compoziție și informare 
privind categoriile de alimente care fac 
obiectul prezentului regulament, inclusiv 
cerințele privind etichetarea care vin în 
completarea dispozițiilor Directivei 
2000/13/CE, sau derogările de la aceste 
dispoziții, precum și în vederea autorizării 
mențiunilor nutriționale și de sănătate, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Este 
deosebit de importantă realizarea de către 
Comisie a unor consultări adecvate în etapa 
pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. 
Atunci când pregătește și elaborează acte 
delegate, Comisia trebuie să asigure 
transmiterea simultană, la timp și adecvată 
a documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

cerințelor specifice privind compoziția și 
informarea pentru formulele de început, 
formulele de continuare, preparatele pe 
bază de cereale și alimentele pentru copii, 
pentru alimentele destinate unor scopuri 
medicale speciale, precum și pentru 
produsele alimentare destinate 
persoanelor cu intoleranță la gluten, 
ținând cont de Directiva 2006/41/CE a 
Comisiei, Directiva 2006/125/CE a 
Comisiei, Directiva 1999/21/CE a 
Comisiei, precum și de Regulamentul 
(CE) nr. 41/2009 al Comisiei. În vederea 
adaptării definițiilor formulelor de început, 
ale formulelor de continuare, ale 
preparatelor pe bază de cereale, ale 
alimentelor pentru copii, ale alimentelor 
destinate unor scopuri medicale speciale, 
precum și ale produselor alimentare 
destinate persoanelor cu intoleranță la 
gluten stabilite de prezentul regulament, la 
progresul tehnic și științific și la evoluțiile 
relevante la nivel internațional și în 
vederea stabilirii cerințelor specifice 
referitoare la compoziție și informare 
privind categoriile de alimente care fac 
obiectul prezentului regulament, inclusiv 
cerințele privind etichetarea care vin în 
completarea dispozițiilor 
Directivei 2000/13/CE, sau derogările de la 
aceste dispoziții, precum și în vederea 
autorizării mențiunilor nutriționale și de 
sănătate, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene. 
Este deosebit de importantă realizarea de 
către Comisie a unor consultări adecvate în 
etapa pregătitoare, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

Or. fr



PE478.332v01-00 30/96 AM\885312RO.doc

RO

Amendamentul 47
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Prezentul regulament trebuie să 
stabilească criteriile pentru stabilirea 
cerințelor specifice privind compoziția și 
informarea pentru formulele de început, 
formulele de continuare, preparatele pe 
bază de cereale și alimentele pentru copii, 
precum și pentru alimentele destinate unor 
scopuri medicale speciale, ținând cont de 
Directiva 2006/41/CE a Comisiei, 
Directiva 2006/125/CE a Comisiei și
Directiva 1999/21/CE a Comisiei. În 
vederea adaptării definițiilor formulelor de 
început, ale formulelor de continuare, ale 
preparatelor pe bază de cereale, ale 
alimentelor pentru copii și ale alimentelor 
destinate unor scopuri medicale speciale 
stabilite de prezentul regulament, la 
progresul tehnic și științific și la evoluțiile 
relevante la nivel internațional și în 
vederea stabilirii cerințelor specifice 
referitoare la compoziție și informare 
privind categoriile de alimente care fac 
obiectul prezentului regulament, inclusiv 
cerințele privind etichetarea care vin în 
completarea dispozițiilor Directivei 
2000/13/CE, sau derogările de la aceste 
dispoziții, precum și în vederea autorizării 
mențiunilor nutriționale și de sănătate, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Este 
deosebit de importantă realizarea de către 
Comisie a unor consultări adecvate în etapa 
pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. 
Atunci când pregătește și elaborează acte 
delegate, Comisia trebuie să asigure 
transmiterea simultană, la timp și adecvată 
a documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

(19) Prezentul regulament trebuie să 
stabilească criteriile pentru stabilirea 
cerințelor specifice privind compoziția și 
informarea pentru formulele de început, 
formulele de continuare, preparatele pe 
bază de cereale și alimentele pentru copii, 
precum și pentru alimentele destinate unor 
scopuri medicale speciale, ținând cont de 
Directiva 2006/41/CE a Comisiei, 
Directiva 2006/125/CE a Comisiei,
Directiva 1999/21/CE a Comisiei și 
Directiva 96/8/CE a Comisiei. În vederea 
adaptării definițiilor formulelor de început, 
ale formulelor de continuare, ale 
preparatelor pe bază de cereale, ale 
alimentelor pentru copii, ale produselor 
alimentare utilizate în dietele hipocalorice 
pentru scăderea în greutate și ale 
alimentelor destinate unor scopuri 
medicale speciale stabilite de prezentul 
regulament, la progresul tehnic și științific 
și la evoluțiile relevante la nivel 
internațional și în vederea stabilirii 
cerințelor specifice referitoare la 
compoziție și informare privind categoriile 
de alimente care fac obiectul prezentului 
regulament, inclusiv cerințele privind 
etichetarea care vin în completarea 
dispozițiilor Directivei 2000/13/CE, sau 
derogările de la aceste dispoziții, precum și 
în vederea autorizării mențiunilor 
nutriționale și de sănătate, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Este deosebit de importantă 
realizarea de către Comisie a unor 
consultări adecvate în etapa pregătitoare, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
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Comisia trebuie să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

Or. fr

Amendamentul 48
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Întrucât alimentele reglementate 
prin prezentul regulament sunt alimente 
speciale, care se deosebesc de produsele 
alimentare destinate consumului normal, 
care au la bază criterii specifice privind 
compoziția și în cazul cărora se impune 
includerea pe etichetă a unor informații 
obligatorii suplimentare în comparație cu 
produsele alimentare destinate 
consumului normal, este oportun să se 
asigure derogări, dacă este necesar, de la 
cerințele obligatorii de etichetare 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. 1169/2011 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 25 octombrie 2011 
privind informarea consumatorilor cu 
privire la produsele alimentare1.
_______________
1 JO L 304, 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Justificare

Întrucât alimentele pentru o alimentație specială sunt diferite de produsele alimentare 
destinate consumului normal, trebuie asigurată posibilitatea derogării, dacă este necesar, de 
la Regulamentul revizuit privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare.
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Amendamentul 49
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Întrucât alimentele reglementate 
prin prezentul regulament sunt alimente 
speciale, care se deosebesc de produsele 
alimentare destinate consumului normal, 
care au la bază criterii specifice privind 
compoziția și în cazul cărora se impune 
includerea pe etichetă a unor informații 
obligatorii suplimentare în comparație cu 
produsele alimentare destinate 
consumului normal, este oportun să se 
asigure derogări, dacă este necesar, de la 
cerințele obligatorii de etichetare 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. 1169/2011 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 25 octombrie 2011 
privind informarea consumatorilor cu 
privire la produsele alimentare1.
________________
1 JO L 304, 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Justificare

Întrucât alimentele pentru o alimentație specială sunt diferite de produsele alimentare 
destinate consumului normal, trebuie asigurată posibilitatea derogării, dacă este necesar, de 
la Regulamentul revizuit privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare.

Amendamentul 50
Olga Sehnalová

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Având în vedere progresele tehnice 
și științifice relevante, Comisia ar trebui 
să fie abilitată să actualizeze actele 
delegate adoptate în temeiul prezentului 
regulament. Aceasta ar trebui să 
stimuleze inovațiile în sectorul 
alimentelor destinate sugarilor și copiilor 
de vârstă mică și al alimentelor destinate 
unor scopuri medicale speciale, fără a 
neglija siguranța produselor.

Or. en

Justificare

Unele alimente comercializate sunt concepute pentru un anumit tip de activitate, cu un scop 
clar, fac obiectul unor inovații, dar fără a lua în considerare aspecte legate de siguranța 
consumatorului final. Raportorul alternativ este, prin urmare, de acord cu susținerea 
agenților din cadrul sectorului, dar constată că aceasta nu poate conduce la deschiderea 
deplină a pieței și nu poate nega principiile siguranței alimentare pentru utilizatorii finali, în 
special în cazul alimentelor care intră sub incidența regulamentului propus.

Amendamentul 51
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este oportună stabilirea și actualizarea 
unei liste a Uniunii cu vitaminele, 
mineralele, aminoacizii și alte substanțe 
care pot fi adăugate formulelor pentru 
sugari, formulelor de continuare, 
preparatelor pe bază de cereale și 
alimentelor pentru copii, precum și
alimentelor destinate unor scopuri 
medicale speciale, cu respectarea anumitor 
criterii stabilite de prezentul regulament. 
Dat fiind faptul că adoptarea listei Uniunii 
implică aplicarea criteriilor prezentate în 
prezentul regulament, trebuie conferite 

(20) Este oportună stabilirea și actualizarea 
unei liste a Uniunii cu substanțe care pot fi 
adăugate, în scopuri nutriționale specifice,
formulelor pentru sugari, formulelor de 
continuare, preparatelor pe bază de cereale 
și alimentelor pentru copii, alimentelor 
destinate unor scopuri medicale speciale, 
alimentelor destinate reducerii și 
controlului greutății, alimentelor adaptate 
pentru un consum muscular intens și 
produselor alimentare destinate 
persoanelor cu intoleranță la gluten, 
ținând cont de Regulamentul (CE) 
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Comisiei competențe de executare în 
această privință. Aceste competențe ar 
trebui exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie. Comisia 
trebuie să adopte acte de punere în aplicare 
imediat aplicabile, pentru actualizarea listei 
Uniunii în cazurile justificate, legate de 
sănătatea publică, în care motive 
imperative impun acest lucru.

nr. 953/2009 și de 
Directivele 2006/141/CE și 2006/125/CE 
ale Comisiei, cu respectarea anumitor 
criterii stabilite de prezentul regulament. 
Dat fiind faptul că adoptarea listei Uniunii 
implică aplicarea criteriilor prezentate în 
prezentul regulament, trebuie conferite 
Comisiei competențe de executare în 
această privință. Aceste competențe ar 
trebui exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de
executare de către Comisie. Comisia 
trebuie să adopte acte de punere în aplicare 
imediat aplicabile, pentru actualizarea listei 
Uniunii în cazurile justificate, legate de 
sănătatea publică, în care motive 
imperative impun acest lucru.

Or. en

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 953/2009 și Directivele 2006/141/CE și 2006/125/CE ale Comisiei 
reglementează substanțele care pot fi adăugate în scopuri nutriționale specifice. Menținerea 
acestei terminologii permite evitarea confuziei privind domeniul de aplicare și scopul listei de 
substanțe a Uniunii. Lista simplificată și consolidată a substanțelor care pot fi adăugate în 
scopuri nutriționale specifice trebuie să țină seama de acele substanțe care sunt, în prezent,
acceptate, în temeiul normelor existente.

Amendamentul 52
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este oportună stabilirea și actualizarea 
unei liste a Uniunii cu vitaminele, 
mineralele, aminoacizii și alte substanțe 
care pot fi adăugate formulelor pentru 

(20) Este oportună stabilirea și actualizarea 
unei liste a Uniunii cu substanțe care pot fi 
adăugate, din motive nutriționale 
specifice, formulelor pentru sugari, 
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sugari, formulelor de continuare, 
preparatelor pe bază de cereale și 
alimentelor pentru copii, precum și
alimentelor destinate unor scopuri 
medicale speciale, cu respectarea anumitor 
criterii stabilite de prezentul regulament. 
Dat fiind faptul că adoptarea listei Uniunii 
implică aplicarea criteriilor prezentate în 
prezentul regulament, trebuie conferite 
Comisiei competențe de executare în 
această privință. Aceste competențe ar 
trebui exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie. Comisia 
trebuie să adopte acte de punere în aplicare 
imediat aplicabile, pentru actualizarea listei 
Uniunii în cazurile justificate, legate de 
sănătatea publică, în care motive 
imperative impun acest lucru.

formulelor de continuare, preparatelor pe 
bază de cereale și alimentelor pentru copii, 
alimentelor destinate unor scopuri 
medicale speciale și produselor alimentare 
destinate persoanelor cu intoleranță la 
gluten, ținând cont de Regulamentul (CE) 
nr. 953/2009 și de 
Directivele 2006/141/CE și 2006/125/CE 
ale Comisiei, cu respectarea anumitor 
criterii stabilite de prezentul regulament. 
Dat fiind faptul că adoptarea listei Uniunii 
implică aplicarea criteriilor prezentate în 
prezentul regulament, trebuie conferite 
Comisiei competențe de executare în 
această privință. Aceste competențe ar 
trebui exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie. Comisia 
trebuie să adopte acte de punere în aplicare 
imediat aplicabile, pentru actualizarea listei 
Uniunii în cazurile justificate, legate de 
sănătatea publică, în care motive 
imperative impun acest lucru.

Or. en

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 953/2009 și Directivele 2006/141/CE și 2006/125/CE ale Comisiei 
reglementează substanțele care pot fi adăugate în scopuri nutriționale specifice. Menținerea 
acestei terminologii permite evitarea confuziei privind domeniul de aplicare și scopul listei de 
substanțe a Uniunii. Lista simplificată și consolidată a substanțelor care pot fi adăugate în 
scopuri nutriționale specifice trebuie să țină seama de acele substanțe care sunt, în prezent, 
acceptate, în temeiul normelor existente.

Amendamentul 53
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Considerentul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este oportună stabilirea și actualizarea 
unei liste a Uniunii cu vitaminele, 
mineralele, aminoacizii și alte substanțe 
care pot fi adăugate formulelor pentru 
sugari, formulelor de continuare, 
preparatelor pe bază de cereale și 
alimentelor pentru copii, precum și
alimentelor destinate unor scopuri 
medicale speciale, cu respectarea anumitor 
criterii stabilite de prezentul regulament. 
Dat fiind faptul că adoptarea listei Uniunii 
implică aplicarea criteriilor prezentate în 
prezentul regulament, trebuie conferite 
Comisiei competențe de executare în 
această privință. Aceste competențe ar 
trebui exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie. Comisia 
trebuie să adopte acte de punere în aplicare 
imediat aplicabile, pentru actualizarea listei 
Uniunii în cazurile justificate, legate de 
sănătatea publică, în care motive 
imperative impun acest lucru.

(20) Este oportună stabilirea și actualizarea 
unei liste a Uniunii cu substanțe care pot fi 
adăugate, din motive nutriționale 
specifice, formulelor pentru sugari, 
formulelor de continuare, preparatelor pe 
bază de cereale și alimentelor pentru copii, 
alimentelor destinate unor scopuri 
medicale speciale și produselor alimentare 
destinate persoanelor cu intoleranță la 
gluten, ținând cont de Regulamentul (CE) 
nr. 953/2009 și de 
Directivele 2006/141/CE și 2006/125/CE 
ale Comisiei, cu respectarea anumitor 
criterii stabilite de prezentul regulament. 
Dat fiind faptul că adoptarea listei Uniunii 
implică aplicarea criteriilor prezentate în 
prezentul regulament, trebuie conferite 
Comisiei competențe de executare în 
această privință. Aceste competențe ar 
trebui exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie. Comisia 
trebuie să adopte acte de punere în aplicare 
imediat aplicabile, pentru actualizarea listei 
Uniunii în cazurile justificate, legate de 
sănătatea publică, în care motive 
imperative impun acest lucru.

Or. en

Amendamentul 54
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Considerentul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este oportună stabilirea și actualizarea 
unei liste a Uniunii cu vitaminele, 
mineralele, aminoacizii și alte substanțe
care pot fi adăugate formulelor pentru 
sugari, formulelor de continuare, 
preparatelor pe bază de cereale și 
alimentelor pentru copii, precum și
alimentelor destinate unor scopuri 
medicale speciale, cu respectarea anumitor 
criterii stabilite de prezentul regulament. 
Dat fiind faptul că adoptarea listei Uniunii 
implică aplicarea criteriilor prezentate în 
prezentul regulament, trebuie conferite 
Comisiei competențe de executare în 
această privință. Aceste competențe ar 
trebui exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie. Comisia 
trebuie să adopte acte de punere în aplicare 
imediat aplicabile, pentru actualizarea listei 
Uniunii în cazurile justificate, legate de 
sănătatea publică, în care motive 
imperative impun acest lucru.

(20) Este oportună stabilirea și actualizarea 
unei liste a Uniunii cu substanțele, inclusiv
vitaminele, mineralele și aminoacizii, care 
pot fi adăugate, în scopuri nutriționale 
specifice, formulelor pentru sugari, 
formulelor de continuare, preparatelor pe 
bază de cereale și alimentelor pentru copii, 
alimentelor destinate unor scopuri 
medicale speciale, precum și produselor 
alimentare destinate persoanelor cu 
intoleranță la gluten, ținând cont de 
Regulamentul (CE) nr. 953/2009 și de 
Directivele 2006/141/CE și 2006/125/CE, 
cu respectarea anumitor criterii stabilite de 
prezentul regulament. Dat fiind faptul că 
adoptarea listei Uniunii implică aplicarea 
criteriilor prezentate în prezentul 
regulament, trebuie conferite Comisiei 
competențe de executare în această 
privință. Aceste competențe ar trebui 
exercitate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
16 februarie 2011 de stabilire a normelor și 
principiilor generale privind mecanismele 
de control de către statele membre al 
exercitării competențelor de executare de 
către Comisie. Comisia trebuie să adopte 
acte de punere în aplicare imediat 
aplicabile, pentru actualizarea listei Uniunii 
în cazurile justificate, legate de sănătatea 
publică, în care motive imperative impun 
acest lucru.

Or. fr

Amendamentul 55
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 24
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Directiva 92/52/CEE a Consiliului 
stipulează că formulele de început și 
formulele de continuare exportate sau 
reexportate din Uniunea Europeană
trebuie să respecte dreptul Uniunii, cu 
excepția cazurilor în care țara 
importatoare impune cerințe diferite. Acest 
principiu a fost deja stabilit pentru 
alimente în Regulamentul (CE) nr. În 
interesul simplificării și al certitudinii 
legislative, Directiva 92/52/CEE trebuie 
prin urmare abrogată.

(24) În cazul exportului de formule de 
început și formule de continuare, 
produsele trebuie să respecte 
Directiva 2006/141/CEE sau standardele 
internaționale din Codex Alimentarius 
sau normele în vigoare în țara 
importatoare.

Or. en

Justificare

Regulamentul nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației 
alimentare nu prevede norme clare în cazul exportului către țări terțe și nu include trimiteri 
la Codex Alimentarius. Uniunea Europeană exportă un procent ridicat de alimente pentru 
sugari către țări terțe și, dacă alimentele pentru o alimentație specială ar face obiectul 
acestor norme generale privind legislația alimentară în cazul exporturilor către țări terțe, 
probabil vor exista probleme la nivel de interpretare.

Amendamentul 56
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În prezent, mențiunile „fără gluten” și 
„cu conținut foarte scăzut de gluten” pot fi 
utilizate pentru produsele alimentare 
destinate unei alimentații speciale și 
pentru produsele alimentare destinate 
consumului normal, în conformitate cu 
normele prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 41/2009 al Comisiei privind compoziția 
și etichetarea produselor alimentare 
adecvate pentru persoanele cu intoleranța 
la gluten. Astfel de mențiuni ar putea fi 

(26) În prezent, mențiunile „fără gluten” și 
„cu conținut foarte scăzut de gluten” pot fi 
utilizate pentru produsele alimentare 
pentru o alimentație specială destinată 
persoanelor cu intoleranță la gluten, în 
conformitate cu normele prevăzute la 
articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 
41/2009 al Comisiei. În plus, mențiunea 
„fără gluten” poate fi folosită pentru 
produsele alimentare destinate 
consumului normal și pentru alte 
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interpretate drept mențiuni nutriționale, 
în sensul definiției din Regulamentul 
(CE) nr. 1924/2006. În interesul 
simplificării, aceste mențiuni trebuie să 
fie reglementate doar de Regulamentul 
(CE) nr. 1924/2006 și să respecte cerințele 
din respectivul act legislativ. Este necesar 
ca adaptările tehnice efectuate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, 
printre care se numără mențiunile 
nutriționale „fără gluten” și „cu conținut 
foarte scăzut de gluten”, împreună cu 
condițiile de utilizare aferente, conform 
reglementărilor din Regulamentul (CE) 
nr. 41/2009, să fie finalizate înainte de 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

alimente utilizate în cadrul unei 
alimentații speciale, destinate persoanelor 
cu intoleranță la gluten, în conformitate 
cu normele indicate la articolul 4 din 
Regulamentul (CE) nr. 41/2009, care nu 
permit utilizarea mențiunii „cu conținut 
foarte scăzut de gluten” în cazul acestor 
alimente. Aceste alimente pentru o 
alimentație specială destinate persoanelor 
cu intoleranță la gluten ar trebui 
menținute în prezentul regulament, 
întrucât garantarea unor astfel de 
alimente sigure, destinate persoanelor cu 
intoleranță la gluten și informarea 
persoanelor care suferă de boala celiacă 
cu privire la absența glutenului sunt vitale 
pentru gestionarea bolii. Acest lucru este 
compatibil cu standardele internaționale 
privind alimentele destinate dietelor 
pentru persoanele cu intoleranță la gluten 
(CODEX STAN 118-1979 revizuit în 
2008). De asemenea, condițiile de utilizare 
a mențiunii „fără gluten” în cazul 
alimentelor destinate consumului normal 
ar trebui menținute în Regulamentul (CE) 
nr. 41/2009.

Or. en

Justificare

„Fără gluten” nu este o mențiune nutrițională și ar trebui tratată ca atare, și anume ca unica 
formă de tratament pentru persoanele care suferă de boala celiacă.

Amendamentul 57
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În prezent, mențiunile „fără gluten” și 
„cu conținut foarte scăzut de gluten” pot fi 
utilizate pentru produsele alimentare 
destinate unei alimentații speciale și pentru 

(26) În prezent, mențiunile „fără gluten” și 
„cu conținut foarte scăzut de gluten” pot fi 
utilizate pentru produsele alimentare 
destinate unei alimentații speciale pentru 
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produsele alimentare destinate 
consumului normal, în conformitate cu 
normele prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 41/2009 al Comisiei privind compoziția 
și etichetarea produselor alimentare 
adecvate pentru persoanele cu intoleranța 
la gluten. Astfel de mențiuni ar putea fi 
interpretate drept mențiuni nutriționale, 
în sensul definiției din Regulamentul 
(CE) nr. 1924/2006. În interesul 
simplificării, aceste mențiuni trebuie să 
fie reglementate doar de Regulamentul 
(CE) nr. 1924/2006 și să respecte cerințele 
din respectivul act legislativ. Este necesar 
ca adaptările tehnice efectuate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, 
printre care se numără mențiunile 
nutriționale „fără gluten” și „cu conținut 
foarte scăzut de gluten”, împreună cu 
condițiile de utilizare aferente, conform 
reglementărilor din Regulamentul (CE) 
nr. 41/2009, să fie finalizate înainte de 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

persoanele cu intoleranță la gluten, în 
conformitate cu normele prevăzute la 
articolul 3 din Regulamentul (CE) 
nr. 41/2009 al Comisiei. În plus,
mențiunea „fără gluten” poate fi utilizată 
pentru produsele alimentare destinate 
consumului normal și pentru produsele 
alimentare destinate persoanelor cu 
intoleranță la gluten, în conformitate cu 
normele prevăzute la articolul 4 din 
Regulamentul (CE) nr. 41/2009 al 
Comisiei, care nu permit utilizarea 
mențiunii „cu conținut foarte scăzut de 
gluten” pentru aceste produse. Aceste 
produse alimentare destinate unei 
alimentații speciale pentru persoanele cu 
intoleranță la gluten ar trebui menținute 
în prezentul regulament, în măsura în 
care furnizarea unor astfel de produse 
alimentare sigure pentru persoanele cu 
intoleranță la gluten și informarea 
persoanelor care suferă de boala celiacă 
cu privire la absența glutenului sunt 
esențiale pentru gestionarea bolii. Acest 
lucru este în conformitate cu legislația 
internațională privind alimentele dietetice 
sau de regim destinate persoanelor cu 
intoleranță la gluten (CODEX STAN 118-
1979 revizuit în 2008) De asemenea, 
condițiile pentru utilizarea mențiunii 
„fără gluten” pentru produsele 
alimentare destinate consumului normal 
ar trebui menținute în Regulamentul (CE) 
nr. 41/2009.

Or. fr

Amendamentul 58
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În prezent, mențiunile „fără gluten” și (26) În prezent, mențiunile „fără gluten” și 
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„cu conținut foarte scăzut de gluten” pot fi 
utilizate pentru produsele alimentare 
destinate unei alimentații speciale și 
pentru produsele alimentare destinate 
consumului normal, în conformitate cu 
normele prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 41/2009 al Comisiei privind compoziția 
și etichetarea produselor alimentare 
adecvate pentru persoanele cu intoleranța 
la gluten. Astfel de mențiuni ar putea fi 
interpretate drept mențiuni nutriționale, 
în sensul definiției din Regulamentul 
(CE) nr. 1924/2006. În interesul 
simplificării, aceste mențiuni trebuie să 
fie reglementate doar de Regulamentul 
(CE) nr. 1924/2006 și să respecte cerințele 
din respectivul act legislativ. Este necesar 
ca adaptările tehnice efectuate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, 
printre care se numără mențiunile 
nutriționale „fără gluten” și „cu conținut 
foarte scăzut de gluten”, împreună cu 
condițiile de utilizare aferente, conform 
reglementărilor din Regulamentul (CE) 
nr. 41/2009, să fie finalizate înainte de 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

„cu conținut foarte scăzut de gluten” pot fi 
utilizate pentru produsele alimentare 
pentru o alimentație special destinată 
persoanelor cu intoleranță la gluten în 
conformitate cu normele prevăzute la 
articolul 3 din Regulamentul (CE) 
nr. 41/2009 al Comisiei. În plus, 
mențiunea „fără gluten” poate fi folosită 
pentru produsele alimentare destinate 
consumului normal și pentru alte 
alimente destinate unei alimentații 
speciale pentru persoanele cu intoleranță 
la gluten în conformitate cu normele 
prevăzute la articolul 4 din Regulamentul 
(CE) nr. 41/2009, care nu permit 
utilizarea mențiunii „cu conținut foarte 
scăzut de gluten” în cazul acestor 
alimente. Aceste alimente pentru o 
alimentație specială destinate persoanelor 
cu intoleranță la gluten ar trebui 
menținute în prezentul regulament, 
întrucât furnizarea unor astfel de 
alimente sigure, destinate persoanelor cu 
intoleranță la gluten și informarea 
persoanelor care suferă de boala celiacă 
cu privire la absența glutenului sunt vitale 
pentru gestionarea bolii. Acest fapt este 
compatibil cu standardele internaționale 
privind alimentele destinate dietelor 
speciale pentru persoanele cu intoleranță 
la gluten (CODEX STAN 118-1979 
revizuit în 2008).

Or. en

Amendamentul 59
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În prezent, mențiunile „fără gluten” și 
„cu conținut foarte scăzut de gluten” pot fi 
utilizate pentru produsele alimentare 

(26) În prezent, mențiunile „fără gluten” și 
„cu conținut foarte scăzut de gluten” pot fi 
utilizate pentru produsele alimentare 
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destinate unei alimentații speciale și 
pentru produsele alimentare destinate 
consumului normal, în conformitate cu 
normele prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 41/2009 al Comisiei privind compoziția 
și etichetarea produselor alimentare 
adecvate pentru persoanele cu intoleranța 
la gluten. Astfel de mențiuni ar putea fi 
interpretate drept mențiuni nutriționale, 
în sensul definiției din Regulamentul 
(CE) nr. 1924/2006. În interesul 
simplificării, aceste mențiuni trebuie să 
fie reglementate doar de Regulamentul 
(CE) nr. 1924/2006 și să respecte cerințele 
din respectivul act legislativ. Este necesar 
ca adaptările tehnice efectuate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, 
printre care se numără mențiunile 
nutriționale „fără gluten” și „cu conținut 
foarte scăzut de gluten”, împreună cu 
condițiile de utilizare aferente, conform 
reglementărilor din Regulamentul (CE) 
nr. 41/2009, să fie finalizate înainte de 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

pentru o alimentație specială a 
persoanelor cu intoleranță la gluten, în 
conformitate cu normele prevăzute la 
articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 
41/2009 al Comisiei. În plus, mențiunea 
„fără gluten” poate fi folosită pentru 
produsele alimentare destinate 
consumului normal și pentru alte 
alimente destinate unei alimentații 
speciale pentru persoanele cu intoleranță 
la gluten în conformitate cu normele 
prevăzute la articolul 4 din Regulamentul 
(CE) nr. 41/2009, care nu permit 
utilizarea mențiunii „cu conținut foarte 
scăzut de gluten” în cazul acestor 
alimente. Aceste alimente destinate unei 
alimentații speciale pentru persoanele cu 
intoleranță la gluten ar trebui menținute 
în prezentul regulament, întrucât 
furnizarea unor astfel de alimente sigure, 
destinate persoanelor cu intoleranță la 
gluten și informarea persoanelor care 
suferă de boala celiacă cu privire la 
absența glutenului sunt vitale pentru 
gestionarea bolii. Acest lucru este 
compatibil cu standardele internaționale 
privind alimentele destinate dietelor 
speciale pentru persoanele cu intoleranță 
la gluten (CODEX STAN 118-1979 
revizuit în 2008).

Or. en

Justificare

Boala celiacă este o boală pentru care singurul tratament este excluderea totală a glutenului 
din alimentație pe întreaga durată a vieții pacientului. Mențiunea „fără gluten” nu este o 
mențiune nutrițională, întrucât nu este utilă publicului larg, ci numai pacienților care suferă 
de boala celiacă. Includerea mențiunii „fără gluten” în categoria mențiunilor nutriționale ar 
crea confuzie pentru consumatori în general, întrucât glutenul este o proteină normală care 
se găsește în grâu și alte cereale și reprezintă o parte importantă a unei diete echilibrate.

Amendamentul 60
Anja Weisgerber
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Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În prezent, mențiunile „fără gluten” și 
„cu conținut foarte scăzut de gluten” pot fi 
utilizate pentru produsele alimentare 
destinate unei alimentații speciale și pentru 
produsele alimentare destinate consumului 
normal, în conformitate cu normele 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
41/2009 al Comisiei privind compoziția și 
etichetarea produselor alimentare adecvate 
pentru persoanele cu intoleranță la gluten. 
Astfel de mențiuni ar putea fi interpretate 
drept mențiuni nutriționale, în sensul 
definiției din Regulamentul (CE) nr. 
1924/2006. În interesul simplificării, 
aceste mențiuni trebuie să fie 
reglementate doar de Regulamentul (CE) 
nr. 1924/2006 și să respecte cerințele din 
respectivul act legislativ. Este necesar ca 
adaptările tehnice efectuate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, 
printre care se numără mențiunile 
nutriționale „fără gluten” și „cu conținut 
foarte scăzut de gluten”, împreună cu 
condițiile de utilizare aferente, conform 
reglementărilor din Regulamentul (CE) 
nr. 41/2009, să fie finalizate înainte de 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

(26) În prezent, mențiunile „fără gluten” și 
„cu conținut foarte scăzut de gluten” pot fi 
utilizate pentru produsele alimentare 
destinate unei alimentații speciale și pentru 
produsele alimentare destinate consumului 
normal, în conformitate cu normele 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
41/2009 al Comisiei privind compoziția și 
etichetarea produselor alimentare adecvate 
pentru persoanele cu intoleranță la gluten. 
Alimentele fără gluten sunt singura sursă 
de hrană pentru persoanele care suferă de 
boala celiacă. Compoziția alimentelor este 
decisivă pentru gestionarea afecțiunii.
Alimentele fără gluten intră în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament.

Or. de

Justificare

În cazul bolii celiace este vorba despre o boală autoimună care poate fi gestionată doar prin 
evitarea strictă a produselor alimentare care conțin gluten. În cazul nerespectării regimului 
alimentar strict, persoanele bolnave sunt amenințate de apariția unor boli grave, cum ar fi de 
exemplu cancerul intestinal. Astfel cum observă Comisia în considerentul (15), menținerea 
adecvării nutriționale dorite pentru anumite grupuri ale populației este esențială.

Amendamentul 61
Matteo Salvini
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Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Produsele de tip „înlocuitor al unei 
mese pentru controlul greutății” și 
„înlocuitor al unei diete totale pentru 
controlul greutății” sunt considerate 
alimente cu destinație nutrițională 
specială, fiind ca atare reglementate de 
norme speciale, adoptate în temeiul 
Directivei 96/8/CE. Cu toate acestea, a 
apărut pe piață un număr tot mai mare de 
alimente destinate populației generale 
care sunt însoțite de mențiuni similare, 
prezentate ca mențiuni de sănătate pentru 
controlul greutății. În vederea eliminării 
oricărei confuzii potențiale între 
alimentele introduse pe piață având ca 
destinație controlul greutății, precum și în 
interesul certitudinii juridice și al 
coerenței dreptului Uniunii, astfel de 
mențiuni trebuie reglementate doar de 
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 și 
trebuie să respecte dispozițiile din 
respectivul regulament. Este necesar ca 
adaptările tehnice efectuate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, 
inclusiv mențiunile de sănătate referitoare 
la controlul greutății corporale pentru 
alimente prezentate drept „înlocuitori ai 
unei diete totale pentru controlul 
greutății” și „înlocuitori ai unei mese 
pentru controlul greutății”, împreună cu 
condițiile de utilizare aferente, conform 
reglementărilor din Directiva 96/8/CE, să 
fie finalizate înainte de intrarea în vigoare 
a prezentului regulament.

eliminat

Or. en

Justificare

Produsele pentru dietele foarte hipocalorice sunt produse dietetice și sunt recomandate de 
către specialiști în domeniul sănătății în cazuri speciale pentru scăderea în greutate anterior 
unor operații chirurgicale sau în anumite alte situații. Dieta foarte hipocalorică este alcătuită 
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din 800 kcal/zi și, prin urmare, necesită implicarea unui specialist în domeniul sănătății. În 
cazul în care alimentele pentru dietele foarte hipocalorice nu fac obiectul unei legislații 
specifice, acestea ar trebui, prin urmare, introduse în categoria „alimente destinate unor 
scopuri medicale speciale”.

Amendamentul 62
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Produsele de tip „înlocuitor al unei 
mese pentru controlul greutății” și 
„înlocuitor al unei diete totale pentru 
controlul greutății” sunt considerate 
alimente cu destinație nutrițională specială, 
fiind ca atare reglementate de norme 
speciale, adoptate în temeiul 
Directivei 96/8/CE. Cu toate acestea, a 
apărut pe piață un număr tot mai mare de 
alimente destinate populației generale care 
sunt însoțite de mențiuni similare, 
prezentate ca mențiuni de sănătate pentru 
controlul greutății. În vederea eliminării 
oricărei confuzii potențiale între alimentele 
introduse pe piață având ca destinație 
controlul greutății, precum și în interesul 
certitudinii juridice și al coerenței 
dreptului Uniunii, astfel de mențiuni
trebuie reglementate doar de 
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 și 
trebuie să respecte dispozițiile din 
respectivul regulament. Este necesar ca 
adaptările tehnice efectuate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, 
inclusiv mențiunile de sănătate referitoare 
la controlul greutății corporale pentru 
alimente prezentate drept „înlocuitori ai 
unei diete totale pentru controlul 
greutății” și „înlocuitori ai unei mese 
pentru controlul greutății”, împreună cu 
condițiile de utilizare aferente, conform 
reglementărilor din Directiva 96/8/CE, să 
fie finalizate înainte de intrarea în vigoare 

(27) Produsele de tip „înlocuitor al unei 
mese pentru controlul greutății” și 
„înlocuitor al unei diete totale pentru 
controlul greutății” sunt considerate 
alimente cu destinație nutrițională specială, 
fiind ca atare reglementate de norme 
speciale, adoptate în temeiul 
Directivei 96/8/CE. Cu toate acestea, a 
apărut pe piață un număr tot mai mare de 
alimente destinate populației generale care 
sunt însoțite de mențiuni similare, 
prezentate ca mențiuni de sănătate pentru 
controlul greutății. În vederea eliminării 
oricărei confuzii potențiale între alimentele 
introduse pe piață având ca destinație 
controlul greutății, este recomandabilă 
menținerea produselor alimentare 
utilizate în dietele hipocalorice destinate 
scăderii în greutate în prezentul 
regulament. Ținând seama de riscurile 
pentru sănătatea umană și de controalele 
pe care le implică, în caz de utilizare, 
alimentele incluse în dietele cu foarte 
puține calorii (mai puțin de 800 de calorii 
pe zi) trebuie reglementate prin 
Directiva 1999/21/CE.
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a prezentului regulament.

Or. fr

Amendamentul 63
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) În prezent nu există norme specifice 
la nivelul UE de armonizare a 
compoziției, etichetării și utilizării 
„laptelui destinat copiilor de vârstă mică”, 
de exemplu laptele promovat ca fiind 
foarte adaptat copiilor cu vârste între unu 
și trei ani. Unele dintre aceste tipuri de 
lapte sunt semnalate în prezent de 
operatorii de pe piață ca „produse 
alimentare cu destinație nutrițională 
specială” în temeiul 
Directivei 2009/39/CE, iar altele nu. În 
plus, deși mai multe dintre aceste tipuri de 
lapte sunt comercializate în categoria 
„lapte pentru creștere”, nu există probe 
științifice solide care să demonstreze 
valoarea adăugată nutrițională și de 
sănătate a acestui tip de lapte față de 
laptele normal. Această situație creează 
obstacole pentru buna funcționare a pieței 
interne, precum și niveluri inegale de 
protecție a consumatorilor în Uniune. 
Pentru a remedia această situație, „laptele 
destinat copiilor de vârstă mică” ar trebui 
să fie reglementat numai prin 
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 și să 
respecte cerințele prevăzute de acesta. În 
plus, după consultarea Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară, 
Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport privind oportunitatea unor 
dispoziții speciale privind compoziția și 
etichetarea laptelui destinat copiilor de 
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vârstă mică și să propună măsuri 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 64
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Considerentul 27b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27b) Nu există în prezent norme specifice 
la nivelul UE privind compoziția, 
etichetarea și utilizarea așa-numitelor 
diete foarte hipocalorice („Very Low 
Calorie Diets” – VLCD), care corespund 
înlocuitorilor totali ai unei mese de sub 
800 kcal. Având în vedere riscurile pentru 
sănătate pe care le prezintă, dietele foarte 
hipocalorice ar trebui să fie puse la 
dispoziție numai sub supraveghere 
medicală și ar trebui reglementate prin 
Directiva 1999/21/CE.

Or. en

Amendamentul 65
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Categoriile de alimente vizate de 
prezentul regulament fac obiectul 
dispozițiilor generale privind etichetarea, 
prevăzute de Regulamentul (UE) 
nr. 1169/2011 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 25 octombrie 2011 
privind informarea consumatorilor cu 
privire la produsele alimentare1, fără a 
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aduce atingere cerințelor specifice privind 
etichetarea, prezentarea și publicitatea 
prevăzute de prezentul regulament și care 
urmează să fie adoptate ca acte delegate. 
Prelungirea perioadei tranzitorii pentru 
modificările privind etichetarea, prevăzute 
de Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 cu 
privire la categoriile de alimente vizate de 
prezentul regulament, în conformitate cu 
datele de punere în aplicare a actelor 
delegate, este rezonabilă.
_______________
1 JO L 304, 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Justificare

Pentru a evita duplicarea inutilă a modificărilor privind etichetarea, datele de punere în 
aplicare a Regulamentului revizuit privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare ar trebui aliniate cu datele de punere în aplicare a actelor delegate prevăzute 
pentru produsele care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament, care va stabili, 
de asemenea, cerințe specifice suplimentare privind etichetarea.

Amendamentul 66
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Propunere de regulament
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Categoriile de alimente vizate de 
prezentul regulament fac obiectul 
dispozițiilor generale privind etichetarea, 
prevăzute de Regulamentul (UE) 
nr. 1169/2011 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 25 octombrie 2011 
privind informarea consumatorilor cu 
privire la produsele alimentare1, fără a 
aduce atingere cerințelor specifice privind 
etichetarea, prezentarea și publicitatea 
prevăzute de prezentul regulament și care 
urmează să fie adoptate ca acte delegate. 
Prelungirea perioadei tranzitorii pentru 
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modificările privind etichetarea, prevăzute 
de Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 cu 
privire la categoriile de alimente vizate de 
prezentul regulament, în conformitate cu 
datele de punere în aplicare a actelor 
delegate, este rezonabilă.
_______________
1 JO L 304, 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Justificare

Pentru a evita duplicarea inutilă a modificărilor privind etichetarea, datele de punere în 
aplicare a Regulamentului revizuit privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare ar trebui aliniate cu datele de punere în aplicare a actelor delegate prevăzute 
pentru produsele care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament, care va stabili, 
de asemenea, cerințe specifice suplimentare privind etichetarea.

Amendamentul 67
Iliana Ivanova

Propunere de regulament
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Pentru a facilita accesul 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) la 
piața care, în anumite sectoare, cum ar fi 
sectorul alimentelor pentru copii și cel al 
alimentelor medicale, pare a fi dominată 
de câteva mari companii, Comisia ar 
trebui să adopte, în cooperare cu părțile 
interesate vizate, orientări pentru a ajuta 
întreprinderile, în special IMM-urile, să 
respecte cerințele prevăzute de prezentul 
regulament, facilitând, astfel, 
competitivitatea și inovarea.

Or. en

Amendamentul 68
Gianni Pittella
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește cerințe 
privind compoziția și informarea pentru 
următoarele categorii de alimente:

(1) Prezentul regulament stabilește cerințe 
privind compoziția și informarea pentru 
următoarele categorii de alimente destinate 
unei alimentații speciale:

Or. en

Amendamentul 69
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește cerințe 
privind compoziția și informarea pentru 
următoarele categorii de alimente:

(1) Prezentul regulament stabilește cerințe 
privind compoziția și informarea pentru 
următoarele categorii de alimente destinate 
unei alimentații speciale:

Or. en

Justificare

Unele garanții esențiale, oferite în actuala Directivă-cadru privind alimentele dietetice 
(2009/39/CE) și în cadrul directivelor verticale pertinente ale acesteia, au fost eliminate în 
detrimentul consumatorilor vulnerabili, care au nevoie de alimente special preparate pentru 
a le asigura o alimentație specială în condiții specifice. Prin restrângerea domeniului de 
aplicare, propunerea Comisiei riscă să reducă nivelul de siguranță și sănătate pentru 
grupurile de consumatori vulnerabili, restricționând posibilitățile de inovare viitoare, bazată 
pe progresul științific.

Amendamentul 70
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește cerințe 
privind compoziția și informarea pentru 
următoarele categorii de alimente:

(1) Prezentul regulament stabilește cerințe 
privind compoziția și informarea pentru 
următoarele categorii de alimente destinate 
unei alimentații speciale:

Or. fr

Amendamentul 71
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) formulele de început și formulele de 
continuare;

(a) formulele de început și formulele de 
continuare pentru sugari sănătoși;

Or. en

Amendamentul 72
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) formulele de început și formulele de 
continuare;

(a) formulele de început și formulele de 
continuare pentru sugari sănătoși;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența cu legislația existentă (Directiva 2006/141/CE privind formulele 
de început și formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari) și cu datele științifice pe 
care se întemeiază această legislație, sunt necesare trimiteri explicite la sugarii sănătoși în 
cazul formulelor de început și al formulelor de continuare. Acest fapt ar permite, de 
asemenea, evitarea confuziei cu alimentele destinate unor scopuri medicale speciale, care 
sunt concepute pentru sugarii „care nu sunt sănătoși”.
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Amendamentul 73
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) formulele de început și formulele de 
continuare;

(a) formulele de început și formulele de 
continuare destinate sugarilor sănătoși;

Or. fr

Amendamentul 74
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) preparate pe bază de cereale și 
alimentele pentru copii destinate sugarilor 
și copiilor de vârstă mică;

(b) preparate pe bază de cereale și 
alimentele pentru copii destinate sugarilor 
și copiilor de vârstă mică sănătoși;

Or. fr

Amendamentul 75
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) băuturi pe bază de lapte destinate 
copiilor de vârstă mică;

Or. en

Justificare

Băuturile pe bază de lapte destinate copiilor de vârstă mică, cunoscute și ca „lapte pentru 



AM\885312RO.doc 53/96 PE478.332v01-00

RO

copii de vârstă mică” sau „lapte pentru creștere”, sunt produse concepute în mod specific, cu 
multe elemente nutritive, care contribuie la satisfacerea nevoilor nutriționale ale copiilor cu 
vârste cuprinse între 12 și 36 de luni.

Amendamentul 76
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) produse alimentare destinate 
persoanelor cu intoleranță la gluten;

Or. en

Amendamentul 77
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) produse alimentare destinate 
persoanelor cu intoleranță la gluten;

Or. en

Justificare

Este necesară definirea acestei categorii în noul regulament pentru a evita confuzia între 
mențiunile pentru alimentele cu utilizare specială pentru anumite boli și mențiunile 
nutriționale. Mențiunea „fără gluten” nu poate fi inclusă în domeniul de aplicare a 
Regulamentului nr. 1924/2006/CE care reglementează informațiile comerciale destinate 
publicului larg, întrucât nu are nici un fel de proprietăți nutriționale speciale utile pentru 
majoritatea populației.

Amendamentul 78
Anja Weisgerber
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ca) produsele alimentare destinate
persoanelor cu intoleranță la gluten;

Or. de

Justificare

În cazul bolii celiace este vorba despre o boală autoimună care poate fi gestionată doar prin 
evitarea strictă a produselor alimentare care conțin gluten. În cazul nerespectării regimului 
alimentar strict persoanele bolnave sunt amenințate de apariția unor boli grave, cum ar fi de 
exemplu cancerul intestinal. Astfel cum observă Comisia în considerentul (15), menținerea 
adecvării nutriționale dorite pentru anumite grupuri ale populației este esențială.

Amendamentul 79
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) produsele alimentare destinate 
persoanelor cu intoleranță la gluten;

Or. fr

Amendamentul 80
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) alimente destinate reducerii și 
controlului greutății;

Or. en
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Amendamentul 81
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) produsele alimentare utilizate în 
dietele hipocalorice pentru scăderea în 
greutate;

Or. fr

Amendamentul 82
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) alimente adaptate pentru un consum 
muscular intens;

Or. en

Amendamentul 83
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

cb) alimente adaptate pentru un consum 
muscular intens;

Or. de

Justificare

Persoanele supuse unui efort fizic intens au nevoie de produse alimentare speciale care fac 
față cerințelor nutriționale. Aceste produse alimentare sunt reglementate până acum de 
Directiva-cadru privind alimentele dietetice (2009/39/CE). În cazul în care aceste produse 



PE478.332v01-00 56/96 AM\885312RO.doc

RO

alimentare nu intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament, acestea nu ar mai 
putea fi comercializate în multe state membre din cauza lipsei unei aprobări.

Amendamentul 84
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) produse alimentare destinate 
persoanelor cu intoleranță la gluten;

Or. en

Amendamentul 85
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

cc) alte alimente pentru sugari și copii de 
vârstă mică;

Or. de

Justificare

Pe piață există o gamă variată de produse alimentare pentru sugari și copii de vârstă mică, 
de exemplu ceaiurile pentru bebeluși și alimentația pentru bebelușii născuți prematur. Pentru 
a garanta o protecție cât mai mare posibil a consumatorilor ar trebui ca aceste produse 
alimentare să intre sub incidența prezentului regulament.

Amendamentul 86
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezentul regulament stabilește 
norme pentru introducerea pe piață a 
altor alimente destinate unei alimentații 
speciale.

Or. en

Justificare

Pentru a permite o inovare viitoare bazată pe dovezi științifice concrete, ar trebui stabilită 
categoria altor alimente destinate unei alimentații speciale cu scopul de a aborda, în mod 
eficient, cunoștințele științifice în evoluție și nevoile consumatorilor.

Amendamentul 87
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera g – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) preparate pe bază de cereale, și (i) preparate pe bază de cereale.

Or. en

Justificare

Laptele destinat copiilor de vârstă mică, cunoscut și ca „lapte pentru creștere” sau „lapte 
pentru copii de vârstă mică”, este un produs special conceput, bogat în substanțe nutritive, 
care contribuie la satisfacerea nevoilor nutriționale ale copiilor cu vârste cuprinse între 12 și 
36 de luni. Standardele internaționale confirmă faptul că sugarii cu vârste cuprinse între 6 și 
36 de luni au nevoie de formule speciale, acest fapt fiind reflectat, încă din 1987, în 
Standardul Codex referitor la formulele de continuare destinate sugarilor și copiilor de 
vârste mici.

Amendamentul 88
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera g – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) lapte destinat copiilor de vârstă mică; eliminat

Or. en

Justificare

Excluderea laptelui destinat copiilor de vârstă mică din definiția alimentelor pentru copii va 
conduce la reducerea măsurilor privind siguranța alimentelor, la o compoziție nutrițională 
nespecifică și la o lipsă de armonizare între statele membre ale UE. Prin urmare, aceste 
produse vor fi reglementate ca alimente destinate consumului general și vor face obiectul 
criteriilor nutriționale și de siguranță prevăzute pentru adulți, care nu sunt adecvate pentru 
copiii între 12 și 36 de luni. O evaluare științifică independentă din partea Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară ar trebui să clarifice nevoile nutriționale ale acestei 
categorii vulnerabile de consumatori.

Amendamentul 89
Olga Sehnalová

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera g – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) lapte destinat copiilor de vârstă mică; eliminat

Or. en

Justificare

Nimeni nu ar trebui să ignore faptul că așa-numitul „lapte pentru creștere” este deja 
comercializat, precum și că acesta este destinat copiilor de vârstă mică. Având în vedere 
proprietățile sale, acest lapte respectă cerințele specifice „alimentelor pentru copii”. 
Raportorul alternativ este de acord, așadar, cu elaborarea unui raport de către EFSA, astfel 
cum propune raportorul. Până atunci, ar fi totuși oportun ca aceste alimente să fie în 
continuare reglementate prin prezentul regulament.

Amendamentul 90
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera g – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

ii) lapte destinat copiilor de vârstă mică; ii) eliminat

Or. de

Justificare

Așa-numitul „lapte pentru copii”sau „lapte pentru creștere” trebuie să intre în domeniul de 
aplicare al directivei, cum ar fi toate alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică.

Amendamentul 91
Iliana Ivanova

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „alimente destinate unor scopuri 
medicale speciale” înseamnă alimentele 
destinate regimului dietetic al pacienților, 
care trebuie utilizate sub supraveghere 
medicală. Acestea sunt destinate 
alimentației exclusive sau parțiale a 
pacienților cu capacitate limitată, slăbită 
sau dereglată de a prelua, digera, absorbi, 
metaboliza sau excreta alimentele obișnuite 
sau elementele nutritive pe care acestea le 
conțin sau a pacienților cu alte cerințe 
nutritive identificate pe bază medicală, al 
căror regim dietetic nu poate fi realizat 
numai prin modificarea dietei normale.

(h) „alimente destinate unor scopuri 
medicale speciale” înseamnă alimentele 
destinate regimului dietetic al pacienților, 
care trebuie utilizate sub supraveghere 
medicală. Acestea sunt destinate 
alimentației exclusive sau parțiale a 
pacienților cu capacitate limitată, slăbită 
sau dereglată de a prelua, digera, absorbi, 
metaboliza sau excreta alimentele obișnuite 
sau elementele nutritive pe care acestea le 
conțin sau a pacienților cu alte cerințe 
nutritive identificate pe bază medicală, al 
căror regim dietetic nu poate fi realizat 
numai prin modificarea dietei normale.
Alimentele destinate unor scopuri 
medicale speciale includ, de asemenea, 
alimentele ce fac parte din dietele foarte 
hipocalorice (VLCD), care corespund 
înlocuitorilor totali ai unei mese de sub 
800 kcal.

Or. en

Amendamentul 92
Robert Rochefort
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „alimente destinate unor scopuri 
medicale speciale” înseamnă alimentele 
destinate regimului dietetic al pacienților, 
care trebuie utilizate sub supraveghere 
medicală. Acestea sunt destinate 
alimentației exclusive sau parțiale a 
pacienților cu capacitate limitată, slăbită 
sau dereglată de a prelua, digera, absorbi, 
metaboliza sau excreta alimentele obișnuite 
sau elementele nutritive pe care acestea le 
conțin sau a pacienților cu alte cerințe 
nutritive identificate pe bază medicală, al 
căror regim dietetic nu poate fi realizat 
numai prin modificarea dietei normale.

(h) „alimente destinate unor scopuri 
medicale speciale” înseamnă alimentele 
destinate regimului dietetic al pacienților, 
care trebuie utilizate sub supraveghere 
medicală. Acestea sunt destinate 
alimentației exclusive sau parțiale a 
pacienților cu capacitate limitată, slăbită 
sau dereglată de a prelua, digera, absorbi, 
metaboliza sau excreta alimentele obișnuite 
sau elementele nutritive pe care acestea le 
conțin sau a pacienților cu alte cerințe 
nutritive identificate pe bază medicală, al 
căror regim dietetic nu poate fi realizat 
numai prin modificarea dietei normale.
Alimentele destinate unor scopuri 
medicale speciale cuprind, de asemenea, 
preparatele alimentare utilizate în dietele 
cu foarte puține calorii.

Or. fr

Amendamentul 93
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „produse alimentare destinate 
persoanelor cu intoleranță la gluten” 
înseamnă produsele alimentare destinate 
utilizării nutriționale speciale, care sunt 
produse, preparate și/sau procesate în 
mod special pentru a răspunde nevoilor 
dietetice speciale ale persoanelor cu 
intoleranță la gluten.

Or. en
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Amendamentul 94
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „produse alimentare destinate 
persoanelor cu intoleranță la gluten” 
înseamnă produsele alimentare destinate 
utilizării nutriționale speciale, care sunt 
produse, preparate și/sau procesate în 
mod special pentru a răspunde nevoilor 
dietetice speciale ale persoanelor cu 
intoleranță la gluten.

Or. en

Justificare

Este necesară definirea acestei categorii în noul regulament pentru a evita confuzia între 
mențiunile pentru alimentele cu utilizare specială pentru anumite boli și mențiunile 
nutriționale. Mențiunea „fără gluten” nu poate fi inclusă în domeniul de aplicare a 
Regulamentului nr. 1924/2006/CE care reglementează informațiile comerciale adresate 
publicului larg, întrucât nu are niciun fel de proprietăți nutriționale speciale utile pentru 
majoritatea populației.

Amendamentul 95
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „produse alimentare destinate 
persoanelor cu intoleranță la gluten” 
înseamnă produsele alimentare destinate 
unei alimentații specifice, care au fost 
special concepute, preparate și/sau tratate 
pentru a răspunde nevoilor dietetice 
specifice ale persoanelor cu intoleranță la 
gluten.
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Or. fr

Amendamentul 96
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „alimente pentru o alimentație 
specială” înseamnă produsele alimentare 
care, pe baza compoziției lor speciale sau 
a procesului special de fabricație, se 
disting în mod clar de produsele
alimentare destinate consumului normal, 
care sunt conforme destinațiilor 
nutriționale menționate și care sunt 
comercializate într-o manieră care să 
indice clar această conformitate;

Or. en

Justificare

Trebuie realizată o distincție clară între alimentele destinate unei alimentații speciale și 
produsele alimentare destinate consumului normal, pentru a putea garanta siguranța atât a 
consumatorilor care necesită o alimentație specială, cât și a celor cu o alimentație normală.

Amendamentul 97
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „produse alimentare utilizate în 
dietele hipocalorice pentru scăderea în 
greutate” înseamnă alimentele cu o 
compoziție specială, care, dacă sunt 
utilizate conform instrucțiunilor 
producătorului, înlocuiesc parțial sau 
total alimentația zilnică. Aceste produse 
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alimentare se împart în trei categorii:
(i) produse prezentate drept înlocuitori 
pentru întreaga alimentație zilnică;
(ii) produse prezentate drept înlocuitori ai 
unei mese sau ai mai multor mese care 
constituie alimentația zilnică;
(iii) produse prezentate drept înlocuitori 
parțiali ai unei mesei;
Nu sunt incluse produsele sau programele 
destinate înlocuirii alimentației zilnice în 
cadrul dietelor cu foarte puține calorii 
(mai puțin de 800 de calorii pe zi), care 
intră în gama alimentelor destinate unor 
scopuri medicale speciale.

Or. fr

Justificare

Concordanță cu amendamentul la articolul 1 alineatul (1) privind menținerea în domeniul de 
aplicare a prezentei propuneri de regulament a alimentelor utilizate în dietele hipocalorice 
pentru scăderea în greutate. De altfel, este recomandabilă integrarea produselor utilizate la 
sfârșitul dietelor, care permit o reobișnuire treptată cu o alimentație variată, fără riscul unei 
noi creșteri în greutate.

Amendamentul 98
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hb) „alimente destinate reducerii și 
controlului greutății” înseamnă 
alimentele preparate în mod special, 
atunci când se folosesc conform 
instrucțiunilor producătorului, pentru a 
înlocui parțial sau total alimentația 
zilnică:
(i) produse utilizate în diete hipocalorice 
pentru scăderea în greutate. Acestea sunt 
împărțite în două categorii:
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- produse prezentate ca înlocuitori pentru 
întreaga alimentație zilnică (dietă 
hipocalorică și dietă foarte hipocalorică);
- produse prezentate ca înlocuitori pentru 
una sau mai multe mese ale zilei 
(înlocuitor al unei mese);
(ii) produse pentru controlul greutății 
(produse prezentate ca fel de mâncare sau 
ca parte a unei mese sau ca o masă 
ușoară sau o gustare);

Or. en

Amendamentul 99
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera hc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hc) „alimente adaptate pentru un 
consum muscular intens” înseamnă 
alimentele preparate în mod special și 
prezentate pentru un consum muscular 
intens, în special pentru sportivi;

Or. en

Justificare

Alimentele adaptate pentru un consum muscular intens sunt alimente procesate sau preparate 
în mod special pentru a asigura o alimentație sănătoasă în cazul sporturilor extreme și al 
altor activități fizice. Pentru a se pregăti pentru o performanță intensă și/sau de nivel ridicat, 
a menține o astfel de performanță și a se redresa în urma unei astfel de performanțe, corpul 
are nevoie de produse preparate în mod special, care să asigure nivelul adecvat și eficient de 
fluide și substanțe nutritive (cum ar fi carbohidrații).

Amendamentul 100
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera hd (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(hd) „produse alimentare destinate 
persoanelor cu intoleranță la gluten” 
înseamnă produsele alimentare destinate 
utilizării nutriționale speciale, care sunt 
produse, preparate și/sau procesate în 
mod special pentru a satisface nevoile 
dietetice speciale ale persoanelor cu 
intoleranță la gluten;

Or. en

Justificare

Unele garanții esențiale, oferite în actuala Directivă-cadru privind alimentele dietetice 
(2009/39/CE), în special cele referitoare la „alimentele destinate persoanelor cu intoleranță 
la gluten”, au fost eliminate din domeniul de aplicare a revizuirii propuse, în detrimentul 
consumatorilor care suferă de boala celiacă. Aceste alimente destinate unei alimentații 
speciale sunt recunoscute, la nivel internațional, în Standardul Codex 118-1979 rev. 2008, 
recent revizuit, privind alimentele utilizate în regimuri alimentare speciale destinate 
persoanelor cu intoleranță la gluten.

Amendamentul 101
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia trebuie împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 15, pentru a adapta definițiile 
termenilor „formulă de început”, 
„formulă de continuare”, „preparate pe 
bază de cereale”, „alimente pentru copii” 
și „alimente destinate unor scopuri 
medicale speciale” la progresul tehnic și 
științific și la evoluțiile relevante de la 
nivel internațional, după caz.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 102
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia trebuie împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
15, pentru a adapta definițiile termenilor 
„formulă de început”, „formulă de 
continuare”, „preparate pe bază de 
cereale”, „alimente pentru copii” și
„alimente destinate unor scopuri medicale 
speciale” la progresul tehnic și științific și 
la evoluțiile relevante de la nivel 
internațional, după caz.

(3) Comisia trebuie împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
15, pentru a adapta definițiile termenilor 
„formulă de început”, „formulă de 
continuare”, „preparate pe bază de 
cereale”, „alimente pentru copii”,
„alimente destinate unor scopuri medicale 
speciale”, „alimente destinate reducerii și 
controlului greutății”, „alimente adaptate 
pentru un consum muscular intens” și 
„produse alimentare destinate 
persoanelor cu intoleranță la gluten” la 
progresul tehnic și științific și la evoluțiile 
relevante de la nivel internațional, după 
caz.

Or. en

Justificare

Unele garanții esențiale, oferite în actuala Directivă-cadru privind alimentele dietetice, au 
fost eliminate în detrimentul consumatorilor vulnerabili, care au nevoie de alimente special 
preparate pentru a le asigura o alimentație specială și pentru a-i ajuta în gestionarea 
regimurilor alimentare cu condiții speciale. Prin restrângerea domeniului de aplicare, 
propunerea Comisiei riscă să reducă nivelul de siguranță și sănătate pentru aceste grupuri 
de consumatori.

Amendamentul 103
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia trebuie împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
15, pentru a adapta definițiile termenilor 

(3) Comisia trebuie împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
15, pentru a adapta definițiile termenilor 
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„formulă de început”, „formulă de 
continuare”, „preparate pe bază de 
cereale”, „alimente pentru copii” și
„alimente destinate unor scopuri medicale 
speciale” la progresul tehnic și științific și 
la evoluțiile relevante de la nivel 
internațional, după caz.

„formulă de început”, „formulă de 
continuare”, „preparate pe bază de 
cereale”, „alimente pentru copii”,
„alimente destinate unor scopuri medicale 
speciale” și „produse alimentare destinate 
persoanelor cu intoleranță la gluten” la 
progresul tehnic și științific și la evoluțiile 
relevante de la nivel internațional, după 
caz.

Or. en

Amendamentul 104
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia trebuie împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
15, pentru a adapta definițiile termenilor 
„formulă de început”, „formulă de 
continuare”, „preparate pe bază de 
cereale”, „alimente pentru copii” și
„alimente destinate unor scopuri medicale 
speciale” la progresul tehnic și științific și 
la evoluțiile relevante de la nivel 
internațional, după caz.

(3) Comisia trebuie împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
15, pentru a adapta definițiile termenilor 
„formulă de început”, „formulă de 
continuare”, „preparate pe bază de 
cereale”, „alimente pentru copii”,
„alimente destinate unor scopuri medicale 
speciale” și „produse alimentare destinate 
persoanelor cu intoleranță la gluten” la 
progresul tehnic și științific și la evoluțiile 
relevante de la nivel internațional, după 
caz.

Or. en

Amendamentul 105
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia trebuie împuternicită să adopte (3) Comisia trebuie împuternicită să adopte 
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acte delegate în conformitate cu articolul 
15, pentru a adapta definițiile termenilor 
„formulă de început”, „formulă de 
continuare”, „preparate pe bază de 
cereale”, „alimente pentru copii” și
„alimente destinate unor scopuri medicale 
speciale” la progresul tehnic și științific și 
la evoluțiile relevante de la nivel 
internațional, după caz.

acte delegate în conformitate cu articolul 
15, pentru a adapta definițiile termenilor 
„formulă de început”, „formulă de 
continuare”, „preparate pe bază de 
cereale”, „alimente pentru copii”,
„alimente destinate unor scopuri medicale 
speciale”și „produse alimentare destinate 
persoanelor cu intoleranță la gluten” la 
progresul tehnic și științific și la evoluțiile 
relevante de la nivel internațional, după 
caz.

Or. fr

Amendamentul 106
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia trebuie împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
15, pentru a adapta definițiile termenilor 
„formulă de început”, „formulă de 
continuare”, „preparate pe bază de 
cereale”, „alimente pentru copii” și
„alimente destinate unor scopuri medicale 
speciale” la progresul tehnic și științific și 
la evoluțiile relevante de la nivel 
internațional, după caz.

(3) Comisia trebuie împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
15, pentru a adapta definițiile termenilor 
„formulă de început”, „formulă de 
continuare”, „preparate pe bază de
cereale”, „alimente pentru copii”,
„alimente destinate unor scopuri medicale 
speciale”și „produse alimentare utilizate 
în dietele hipocalorice pentru scăderea în 
greutate” la progresul tehnic și științific și 
la evoluțiile relevante de la nivel 
internațional, după caz.

Or. fr

Justificare

Concordanță cu amendamentul la articolul 1 alineatul (1) privind menținerea în domeniul de 
aplicare a prezentei propuneri de regulament a alimentelor utilizate în dietele hipocalorice 
pentru scăderea în greutate.
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Amendamentul 107
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alimentele menționate la articolul 1 
alineatul (1) pot fi introduse pe piață 
numai dacă respectă dispozițiile 
prezentului regulament.

Alimentele menționate la articolul 1 
alineatele (1) și (2) pot fi introduse pe 
piață numai dacă respectă dispozițiile 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 108
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alimentele menționate la articolul 1 
alineatul (1) pot fi introduse pe piață 
numai dacă respectă dispozițiile 
prezentului regulament.

Alimentele menționate la articolul 1 
alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) pot 
fi introduse pe piață numai dacă respectă 
dispozițiile prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Aliniere cu partea introductivă de la articolul 1 alineatul (2) litera (a). Această dispoziție ar 
trebui să se aplice tuturor alimentelor destinate unei alimentații speciale.

Amendamentul 109
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În etichetarea și prezentarea produselor 
alimentare destinate consumului curent și 
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în publicitatea referitoare la acestea, sunt 
interzise:
(a) utilizarea expresiei „alimentație 
specială”, singură sau în combinație cu 
alți termeni, pentru a desemna aceste 
produse alimentare;
(b) orice alt indiciu sau altă prezentare 
care ar putea sugera că este vorba despre 
produsele vizate la articolul 1.

Or. fr

Justificare

Este vorba aici de reluarea unei dispoziții din Directiva 2009/39/CE, care permite evitarea 
situației în care s-ar putea înțelege că un aliment care nu corespunde decât unei singure 
cerințe izolate poate fi destinat categoriilor de populație sau dietelor stabilite prin prezentul 
regulament.

Amendamentul 110
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În etichetarea și prezentarea produselor 
alimentare destinate consumului curent și 
în publicitatea referitoare la acestea, sunt 
interzise:
(a) utilizarea expresiei „alimentație 
specială”, singură sau în combinație cu 
alți termeni, pentru a desemna aceste 
produse alimentare;
(b) orice alt indiciu sau altă prezentare 
care ar putea sugera că este vorba despre 
produsele vizate la articolul 1.

Or. en

Justificare

Pentru a evita crearea unei confuzii în rândul consumatorilor, este necesară menținerea unei 
dispoziții similare celei de la articolul 2 alineatul (2) litera (b) din actuala directivă-cadru, 
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prin care să se asigure că numai produsele care respectă prevederile reglementare pot fi 
prezentate ca răspunzând nevoilor specifice ale populației vizate.

Amendamentul 111
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazurile în care este evident că un 
aliment dintre cele menționate la articolul 1 
alineatul (1) este susceptibil să constituie 
un risc grav la adresa sănătății umane și că 
acest risc nu poate fi ținut sub control în 
mod satisfăcător cu ajutorul măsurilor luate 
de statul membru/statele membre în cauză, 
Comisia ia fără întârziere, din proprie 
inițiativă sau la cererea statului membru, 
toate măsurile interimare de urgență 
adecvate, inclusiv măsuri care 
restricționează sau interzic introducerea pe 
piață a alimentelor în cauză, în funcție de 
gravitatea situației. Respectivele măsuri se 
adoptă cu ajutorul actelor de punere în 
aplicare, în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 14 
alineatul (2).

(1) În cazurile în care este evident că un 
aliment dintre cele menționate la articolul 1 
alineatele (1) și (2) este susceptibil să 
constituie un risc grav la adresa sănătății 
umane și că acest risc nu poate fi ținut sub 
control în mod satisfăcător cu ajutorul 
măsurilor luate de statul membru/statele 
membre în cauză, Comisia ia fără 
întârziere, din proprie inițiativă sau la 
cererea statului membru, toate măsurile 
interimare de urgență adecvate, inclusiv 
măsuri care restricționează sau interzic 
introducerea pe piață a alimentelor în 
cauză, în funcție de gravitatea situației. 
Respectivele măsuri se adoptă cu ajutorul 
actelor de punere în aplicare, în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 14 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 112
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazurile în care este evident că un 
aliment dintre cele menționate la articolul 1 
alineatul (1) este susceptibil să constituie 
un risc grav la adresa sănătății umane și că 

(1) În cazurile în care este evident că un 
aliment dintre cele menționate la articolul 1 
alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) este 
susceptibil să constituie un risc grav la 
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acest risc nu poate fi ținut sub control în 
mod satisfăcător cu ajutorul măsurilor luate 
de statul membru/statele membre în cauză, 
Comisia ia fără întârziere, din proprie 
inițiativă sau la cererea statului membru, 
toate măsurile interimare de urgență 
adecvate, inclusiv măsuri care 
restricționează sau interzic introducerea pe 
piață a alimentelor în cauză, în funcție de 
gravitatea situației. Respectivele măsuri se 
adoptă cu ajutorul actelor de punere în 
aplicare, în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 14 
alineatul (2).

adresa sănătății umane și că acest risc nu 
poate fi ținut sub control în mod 
satisfăcător cu ajutorul măsurilor luate de 
statul membru/statele membre în cauză, 
Comisia ia fără întârziere, din proprie 
inițiativă sau la cererea statului membru, 
toate măsurile interimare de urgență 
adecvate, inclusiv măsuri care 
restricționează sau interzic introducerea pe 
piață a alimentelor în cauză, în funcție de 
gravitatea situației. Respectivele măsuri se 
adoptă cu ajutorul actelor de punere în 
aplicare, în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 14 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Aliniere cu partea introductivă de la articolul 1 alineatul (2) litera (a). Această dispoziție ar 
trebui să se aplice tuturor alimentelor destinate unei alimentații speciale.

Amendamentul 113
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Alimentele menționate la articolul 1 
alineatul (1) trebuie să respecte toate 
cerințele prevăzute de dreptul Uniunii care 
sunt aplicabile alimentelor.

(1) Alimentele menționate la articolul 1 
trebuie să respecte toate cerințele prevăzute 
de dreptul Uniunii care sunt aplicabile 
alimentelor, cu excepția cazului în care 
acestea au fost modificate pentru a le 
asigura conformitatea cu definițiile 
prevăzute la articolul 2.

Or. en

Justificare

Produsele vizate de prezentul regulament sunt alimente destinate unei alimentații speciale, 
prin urmare, compoziția și prezentarea acestora trebuie să corespundă persoanelor cărora le 
sunt destinate în principal.
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Amendamentul 114
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Compoziția alimentelor menționate la 
articolul 1 alineatul (1) trebuie să fie de 
natură să contribuie la satisfacerea nevoilor 
nutriționale ale persoanelor cărora acestea 
le sunt destinate și trebuie să fie adecvată 
acestor persoane, în conformitate cu datele 
științifice general acceptate.

(1) Compoziția alimentelor menționate la 
articolul 1 alineatele (1) și (2) trebuie să 
fie de natură să contribuie la satisfacerea 
nevoilor nutriționale specifice ale 
persoanelor cărora acestea le sunt destinate 
și trebuie să fie adecvată acestor persoane, 
în conformitate cu datele științifice general 
acceptate.

Or. en

Amendamentul 115
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Compoziția alimentelor menționate la 
articolul 1 alineatul (1) trebuie să fie de 
natură să contribuie la satisfacerea nevoilor 
nutriționale ale persoanelor cărora acestea 
le sunt destinate și trebuie să fie adecvată 
acestor persoane, în conformitate cu datele 
științifice general acceptate.

(1) Compoziția alimentelor menționate la 
articolul 1 alineatul (1) și alineatul (2) 
litera (a) trebuie să fie de natură să 
contribuie la satisfacerea nevoilor 
nutriționale specifice ale persoanelor 
cărora acestea le sunt destinate și trebuie să 
fie adecvată acestor persoane, în 
conformitate cu datele științifice general 
acceptate.

Or. en

Justificare

Aliniere cu partea introductivă de la articolul 1 alineatul (2) litera (a). Această dispoziție ar 
trebui să se aplice tuturor alimentelor destinate unei alimentații speciale.
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Amendamentul 116
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alimentele menționate la articolul 1 
alineatul (1) nu pot să conțină nicio 
substanță într-o cantitate care să pună în 
pericol sănătatea persoanelor cărora 
acestea le sunt destinate.

(2) Alimentele menționate la articolul 1 
alineatele (1) și (2) nu pot să conțină nicio 
substanță într-o cantitate care să pună în 
pericol sănătatea persoanelor cărora 
acestea le sunt destinate.

Or. en

Amendamentul 117
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alimentele menționate la articolul 1 
alineatul (1) nu pot să conțină nicio 
substanță într-o cantitate care să pună în 
pericol sănătatea persoanelor cărora 
acestea le sunt destinate.

(2) Alimentele menționate la articolul 1 
alineatele (1) și alineatul (2) litera (a) nu 
pot să conțină nicio substanță într-o 
cantitate care să pună în pericol sănătatea 
persoanelor cărora acestea le sunt 
destinate.

Or. en

Justificare

Aliniere cu partea introductivă de la articolul 1 alineatul (2) litera (a). Această dispoziție ar 
trebui să se aplice tuturor alimentelor destinate unei alimentații speciale.

Amendamentul 118
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Etichetarea, prezentarea și publicitatea 
alimentelor menționate la articolul 1 
alineatul (1) trebuie să furnizeze informații 
adecvate pentru consumatori și să nu 
inducă în eroare.

(3) Etichetarea, prezentarea și publicitatea 
alimentelor menționate la articolul 1 
alineatele (1) și (2) trebuie să furnizeze 
informații adecvate pentru consumatori, să 
nu inducă în eroare și să nu atribuie sau să 
sugereze existența în aceste produse a 
unor proprietăți de prevenire, tratare sau 
vindecare a bolilor umane.

Or. en

Amendamentul 119
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Etichetarea, prezentarea și publicitatea 
alimentelor menționate la articolul 1 
alineatul (1) trebuie să furnizeze informații 
adecvate pentru consumatori și să nu 
inducă în eroare.

(3) Etichetarea, prezentarea și publicitatea 
alimentelor menționate la articolul 1 
alineatul (1) și alineatul (2) litera (a)
trebuie să furnizeze informații adecvate 
pentru consumatori, să nu inducă în eroare
și să nu atribuie sau să sugereze existența 
în aceste produse a unor proprietăți de 
prevenire, tratare sau vindecare a bolilor 
umane .

Or. en

Justificare

Această formulare este coerentă cu actualul conținut al directivei-cadru. Aliniere cu partea 
introductivă de la articolul 1 alineatul (2) litera (a). Această dispoziție ar trebui să se aplice 
tuturor alimentelor destinate unei alimentații speciale.

Amendamentul 120
António Fernando Correia De Campos

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Etichetarea, prezentarea și publicitatea 
alimentelor menționate la articolul 1 
alineatul (1) trebuie să furnizeze informații 
adecvate pentru consumatori și să nu 
inducă în eroare.

(3) Etichetarea, prezentarea și publicitatea 
alimentelor menționate la articolul 1 
alineatul (1) trebuie să furnizeze informații 
adecvate pentru consumatori și să nu 
inducă în eroare și ar trebui să aibă la 
bază dovezi științifice acceptate de 
autoritatea competentă.

Or. pt

Amendamentul 121
Olga Sehnalová

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a permite o monitorizare 
eficientă și orientată către siguranță, 
operatorii din sectorul alimentar care 
introduc pe piață alimentele menționate la 
articolul 1 alineatul (1) notifică 
autoritatea competentă din statul (statele) 
membru(e) în care introduc produsul prin 
prezentarea unui model al/unei mostre a 
etichetei, anterior introducerii pe piață a 
produselor proprii; autoritatea 
competentă din statul (statele) membru(e) 
respectiv(e) pune la dispoziția publicului 
regulamentul de notificare.

Or. en

Justification

In the Commission proposal, question of the notification procedure is mentioned in Article 10, 
which follows specific composition and information requirements. The shadow Rapporteur 
believes there is no need to provide any implementing powers, though continue in current 
practice. Since these foods are intended for the most sensitive population groups and the 
common excercise of official controls is not sufficient, there should be a general obligatory 
notification of all foods covered by the scope of this Regulation. A practical implementation 
should be left to the Member States with the competent authority being obliged to make 
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notification rules publicly available. The requirement on an obligatory notification is of a 
general nature and thus it should be shifted under Article 9.

Amendamentul 122
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Difuzarea oricăror informații sau 
recomandări utile referitoare la categoriile 
de alimente menționate la articolul 1 
alineatul (1) se poate face exclusiv de 
către persoane calificate din domeniul 
medicinei, al nutriției sau al farmaciei, sau 
de către alți specialiști în materie de 
îngrijire a mamei și a copilului.

(4) Alineatul (3) nu împiedică difuzarea 
oricăror informații sau recomandări utile 
destinate exclusiv persoanelor calificate 
din domeniul medicinei, al nutriției sau al 
farmaciei, sau altor specialiști în materie 
de îngrijire a mamei și a copilului.

Or. en

Justificare

Se face trimitere la articolul 8 din Directiva 2009/39/CE, în care, din motive de siguranță, se 
prevede ca alimentele destinate unei alimentații speciale să prezinte informații suplimentare 
pentru specialiștii din domeniul sănătății.

Amendamentul 123
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Difuzarea oricăror informații sau 
recomandări utile referitoare la categoriile 
de alimente menționate la articolul 1 
alineatul (1) se poate face exclusiv de 
către persoane calificate din domeniul 
medicinei, al nutriției sau al farmaciei, sau 
de către alți specialiști în materie de 
îngrijire a mamei și a copilului.

(4) Alineatul (3) nu împiedică difuzarea 
oricăror informații sau recomandări utile 
destinate exclusiv persoanelor calificate 
din domeniul medicinei, al nutriției și al 
farmaciei, sau altor specialiști în materie 
de îngrijire a mamei și a copilului.
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Or. en

Amendamentul 124
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Difuzarea oricăror informații sau 
recomandări utile referitoare la categoriile 
de alimente menționate la articolul 1 
alineatul (1) se poate face exclusiv de 
către persoane calificate din domeniul 
medicinei, al nutriției sau al farmaciei, sau 
de către alți specialiști în materie de 
îngrijire a mamei și a copilului.

(4) Alineatul (3) nu împiedică difuzarea 
oricăror informații sau recomandări utile 
destinate exclusiv persoanelor calificate 
din domeniul medicinei, al nutriției și al 
farmaciei, sau altor specialiști în materie 
de îngrijire a mamei și a copilului.

Or. en

Justificare

Noul alineat reflectă normele existente, prevăzute la articolul 8 din Directiva 2009/39/CE. 
Alimentele destinate unei alimentații speciale, care intră în domeniul de aplicare a 
regulamentului propus, sunt folosite sub supravegherea specialiștilor din domeniul sănătății. 
Pentru o utilizare în siguranță a produselor, este esențial ca producătorii să asigure 
informații utile, în afară de cele incluse pe etichete, în vederea informării specialiștilor din 
domeniul sănătății cu privire la compoziția și la utilizarea adecvată și în siguranță a 
produselor.

Amendamentul 125
António Fernando Correia De Campos

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Difuzarea oricăror informații sau 
recomandări utile referitoare la categoriile 
de alimente menționate la articolul 1 
alineatul (1) se poate face exclusiv de către 
persoane calificate din domeniul medicinei, 
al nutriției sau al farmaciei, sau de către alți 

(4) Elaborarea și difuzarea oricăror 
informații sau recomandări utile referitoare 
la categoriile de alimente menționate la 
articolul 1 alineatul (1) se poate face 
exclusiv de către persoane calificate din 
domeniul medicinei, al nutriției sau al 
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specialiști în materie de îngrijire a mamei 
și a copilului.

farmaciei, sau de către alți specialiști în 
materie de îngrijire a mamei și a copilului
și trebuie să aibă la bază date științifice 
verificabile în mod independent.

Or. pt

Amendamentul 126
Edvard Kožušník

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a permite o monitorizare 
oficială eficientă, operatorii din industria 
alimentară, care introduc pe piață 
alimentele menționate la articolul 1 
alineatul (1), notifică autoritatea 
competentă din statul membru în care 
introduc aceste alimente prin prezentarea 
unui model al etichetei folosite pentru 
produsul respectiv.

Or. en

Justificare

Autoritatea competentă din statul membru pune la dispoziția publicului regulile de notificare.

Amendamentul 127
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Alimentele menționate la articolul 1 
alineatul (1) trebuie să respecte cerințele 
de la articolul 7 și cerințele privind 
compoziția și informarea de la articolul 9.

(1) Alimentele menționate la articolul 1 
alineatele (1) și (2) trebuie să respecte 
cerințele de la articolul 7 și cerințele 
privind compoziția și informarea de la 
articolul 9.
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Or. en

Amendamentul 128
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Alimentele menționate la articolul 1 
alineatul (1) trebuie să respecte cerințele 
de la articolul 7 și cerințele privind 
compoziția și informarea de la articolul 9.

(1) Alimentele menționate la articolul 1 
alineatele (1) și alineatul (2) litera (a)
trebuie să respecte cerințele de la 
articolul 7 și cerințele privind compoziția și 
informarea de la articolul 9.

Or. en

Justificare

Aliniere cu partea introductivă de la articolul 1 alineatul (2) litera (a). Această dispoziție ar 
trebui să se aplice tuturor alimentelor destinate unei alimentații speciale.

Amendamentul 129
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În condițiile respectării cerințelor 
generale de la articolele 7 și 9 și ținând 
cont de Directiva 2006/141/CE, de 
Directiva 2006/125/CE și de Directiva 
1999/21/CE, precum și de orice evoluții în 
materie de progres tehnic și științific, 
Comisia este împuternicită să adopte 
regulamente delegate, nu mai târziu de [doi 
ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], în conformitate cu 
articolul 15, în privința următoarelor 
aspecte:

(2) În condițiile respectării cerințelor 
generale de la articolele 7 și 9 și ținând 
cont de Directiva 2006/141/CE, de 
Directiva 2006/125/CE, de 
Directiva 1999/21/CE, de 
Directiva 96/8/CE și de Regulamentul 
(CE) nr. 41/2009, precum și de orice 
evoluții în materie de progres tehnic și 
științific, Comisia este împuternicită să 
adopte regulamente delegate privind 
alimentele menționate la articolul 1 
alineatul (1), nu mai târziu de [doi ani de 
la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament], în conformitate cu articolul 
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15, în privința următoarelor aspecte:

Or. en

Justificare

În cazul alimentelor care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament se impune 
furnizarea de informații suplimentare substanțiale, pe lângă cele prevăzute de dispozițiile 
generale de etichetare a alimentelor, în vederea asigurării unei utilizări în condiții de 
siguranță. Dispozițiile de etichetare specifice, care se aplică acestor grupuri de produse, vor 
fi revizuite și reformate ca acte delegate.

Amendamentul 130
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În condițiile respectării cerințelor 
generale de la articolele 7 și 9 și ținând 
cont de Directiva 2006/141/CE, de 
Directiva 2006/125/CE și de Directiva 
1999/21/CE, precum și de orice evoluții în 
materie de progres tehnic și științific, 
Comisia este împuternicită să adopte
regulamente delegate, nu mai târziu de [doi 
ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], în conformitate cu 
articolul 15, în privința următoarelor 
aspecte:

(2) În condițiile respectării cerințelor 
generale de la articolele 7 și 9 și ținând 
cont de Directiva 2006/141/CE, de 
Directiva 2006/125/CE, de Directiva 
1999/21/CE și de Regulamentul (CE) 
nr. 41/2009, precum și de orice evoluții în 
materie de progres tehnic și științific, 
Comisia este împuternicită să adopte 
regulamente delegate privind alimentele 
menționate la articolul 1 alineatul (1), nu 
mai târziu de [doi ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament], în 
conformitate cu articolul 15, în privința 
următoarelor aspecte:

Or. en

Justificare

Este necesar să se ofere o trimitere specială la legislația existentă în ceea ce privește 
etichetarea alimentelor fără gluten.

Amendamentul 131
Gianni Pittella
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În condițiile respectării cerințelor 
generale de la articolele 7 și 9 și ținând 
cont de Directiva 2006/141/CE, de 
Directiva 2006/125/CE și de Directiva 
1999/21/CE, precum și de orice evoluții în 
materie de progres tehnic și științific, 
Comisia este împuternicită să adopte 
regulamente delegate, nu mai târziu de [doi 
ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], în conformitate cu 
articolul 15, în privința următoarelor 
aspecte:

(2) În condițiile respectării cerințelor 
generale de la articolele 7 și 9 și ținând 
cont de Directiva 2006/141/CE, de 
Directiva 2006/125/CE, de Directiva 
1999/21/CE și de Regulamentul (CE) 
nr. 41/2009, precum și de orice evoluții în 
materie de progres tehnic și științific, 
Comisia este împuternicită să adopte 
regulamente delegate privind alimentele 
menționate la articolul 1 alineatul (1), nu 
mai târziu de [doi ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament], în 
conformitate cu articolul 15, în privința 
următoarelor aspecte:

Or. en

Amendamentul 132
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În condițiile respectării cerințelor 
generale de la articolele 7 și 9 și ținând 
cont de Directiva 2006/141/CE, de 
Directiva 2006/125/CE și de 
Directiva 1999/21/CE, precum și de orice 
evoluții în materie de progres tehnic și 
științific, Comisia este împuternicită să 
adopte regulamente delegate, nu mai târziu 
de [doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], în conformitate cu 
articolul 15, în privința următoarelor 
aspecte:

(2) În condițiile respectării cerințelor 
generale de la articolele 7 și 9 și ținând 
cont de Directiva 2006/141/CE, de 
Directiva 2006/125/CE, de 
Directiva 1999/21/CE și de Regulamentul 
(CE) nr. 41/2009, precum și de orice 
evoluții în materie de progres tehnic și 
științific, Comisia este împuternicită să 
adopte regulamente delegate, nu mai târziu 
de [doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], în conformitate cu 
articolul 15, în privința următoarelor 
aspecte:

Or. fr
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Amendamentul 133
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În condițiile respectării cerințelor 
generale de la articolele 7 și 9 și ținând 
cont de Directiva 2006/141/CE, de 
Directiva 2006/125/CE și de 
Directiva 1999/21/CE, precum și de orice 
evoluții în materie de progres tehnic și 
științific, Comisia este împuternicită să 
adopte regulamente delegate, nu mai târziu 
de [doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], în conformitate cu 
articolul 15, în privința următoarelor 
aspecte:

(2) În condițiile respectării cerințelor 
generale de la articolele 7 și 9 și ținând 
cont de Directiva 2006/141/CE, de 
Directiva 2006/125/CE, de 
Directiva 1999/21/CE și de 
Directiva 96/8/CE, precum și de orice 
evoluții în materie de progres tehnic și 
științific, Comisia este împuternicită să 
adopte regulamente delegate, nu mai târziu 
de [doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], în conformitate cu 
articolul 15, în privința următoarelor 
aspecte:

Or. fr

Justificare

Concordanță cu amendamentul la articolul 1 alineatul (1) privind menținerea în domeniul de 
aplicare a prezentei propuneri de regulament a alimentelor utilizate în dietele hipocalorice 
pentru scăderea în greutate.

Amendamentul 134
Olga Sehnalová

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) procedura de notificare pentru 
introducerea pe piață a alimentelor 
menționate la articolul 1 alineatul (1), în 
vederea facilitării monitorizării oficiale 
eficiente a acestor alimente, pe baza 
cărora operatorii din industria alimentară 
trimit notificări autorității competente din 

eliminat
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statul membru/statele membre în care este 
introdus pe piață produsul;

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea pentru amendamentul 4.

Amendamentul 135
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) procesul de introducere pe piață a 
alimentelor menționate la articolul 1 
alineatul (1), produse ca urmare a 
inovațiilor științifice și tehnologice care 
nu respectă normele privind compoziția 
prevăzute de regulamentele delegate;

Or. en

Amendamentul 136
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) cerințele privind informațiile privitoare 
la alimentarea sugarilor și a copiilor de 
vârstă mică care trebuie furnizate pentru 
a asigura o informare corespunzătoare 
referitoare la practicile alimentare 
adecvate.

(f) cerințele privind informațiile privitoare 
la recomandările pentru o utilizare 
adecvată a alimentelor menționate la 
articolul 1 alineatul (1);

Or. en
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Amendamentul 137
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) procesul de introducere pe piață a 
alimentelor menționate la articolul 1 
alineatul (1), produse ca urmare a 
inovațiilor științifice și tehnologice care 
nu respectă normele privind compoziția 
prevăzute de regulamentele delegate;

Or. en

Amendamentul 138
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) fără a aduce atingere criteriilor 
privind anumite niveluri ale 
contaminanților, prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al 
Comisiei din 19 decembrie 2006 de 
stabilire a nivelurilor maxime pentru 
anumiți contaminanți din produsele 
alimentare1, în cazul băuturilor pe bază 
de lapte destinate copiilor de vârstă mică, 
care se află în prezent pe piață, în 
perioada tranzitorie prevăzută la 
articolul 18 se aplică criteriile 
microbiologice prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al 
Comisiei din 15 noiembrie 20052 privind 
criteriile microbiologice pentru produsele 
alimentare;
______________
1 JO L 364, 20.12.2006, p. 5.
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2 JO L 338, 22.12.2005, p. 1.

Or. en

Justificare

Considerând că produsele, inclusiv băuturile pe bază de lapte destinate copiilor de vârstă 
mică, aflate în prezent pe piață, îndeplinesc criteriile privind siguranța alimentelor stabilite 
în cazul copiilor de vârstă mică, aceste dispoziții ar trebui menținute până la prezentarea 
avizului EFSA, pentru a continua asigurarea unui nivel ridicat de siguranță, adecvat acestui 
grup de consumatori vulnerabili.

Amendamentul 139
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) cerințele în ceea ce privește 
informațiile care trebuie incluse în 
recomandările pentru o utilizare adecvată 
a alimentelor menționate la articolul 1 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 140
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) până la sfârșitul perioadei tranzitorii, 
astfel cum este definită la articolul 18 
alineatul (1), și după consultarea 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport asupra caracterului oportun al 
dispozițiilor speciale privind compoziția și 
etichetarea băuturilor pe bază de lapte 
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destinate copiilor de vârstă mică, având în 
vedere nevoile nutriționale, modelul de 
consum, doza nutrițională și nivelurile de 
expunere la contaminanți și pesticide a 
copiilor de vârstă mică, luând în 
considerare diferitele legislații care 
reglementează alimentele destinate 
consumului normal și alimentele 
destinate sugarilor și copiilor de vârstă 
mică. Pe baza concluziilor respectivului 
raport, Comisia:
(i) decide dacă sunt necesare dispoziții 
speciale referitoare la compoziția și 
etichetarea băuturilor pe bază de lapte 
destinate copiilor de vârstă mică;
(ii) prezintă, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 114 din TFUE, 
toate propunerile corespunzătoare pentru 
modificarea prezentului regulament și 
modifică actele delegate pertinente pentru 
a include dispozițiile speciale vizate, în 
conformitate cu articolul 15 din prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Băuturile pe bază de lapte destinate copiilor de vârstă mică sunt comercializate în prezent pe 
piața europeană conform dispozițiilor din Directiva-cadru 2009/39/CE. Pentru a asigura în 
continuare un nivel ridicat de protecție pentru un grup de consumatori deosebit de 
vulnerabili, ar fi, așadar, utilă opinia științifică a EFSA privind oportunitatea includerii, în 
actele delegate ale Comisiei, a anumitor cerințe privind compoziția și etichetarea referitoare 
la aceste produse.

Amendamentul 141
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Dispoziții privind alimentele adaptate 
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pentru un consum muscular intens, în 
special destinate sportivilor

Cel târziu la data de ...* și după 
consultarea Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară cu privire la nevoile 
nutriționale speciale ale sportivilor, având 
în vedere condițiile fiziologice speciale ale 
acestora și constrângerile alimentare 
generate de antrenamente și de 
concursuri, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport privind strategia legislativă 
propusă pentru „alimentele adaptate 
pentru un consum muscular intens, în 
special destinate sportivilor” pentru a 
garanta acestora alimente cu profiluri 
nutriționale adaptate, pentru a aplica în 
mod concret responsabilitatea 
operatorilor cu scopul de a asigura 
absența substanțelor dopante, condițiile 
de utilizare a elementelor nutritive și a 
altor substanțe utile care previn orice risc 
în cadrul practicilor sportive, o informare 
care să conducă la o utilizare adecvată și 
sigură a alimentelor pentru sportivi, 
precum și a mențiunilor pertinente pentru 
sportivi.
Pe baza respectivului raport, Comisia:
(a) fie decide că nu este necesară 
adoptarea unor dispoziții specifice cu 
privire la compoziția și etichetarea 
„alimentelor adaptate pentru un consum 
muscular intens, în special destinate 
sportivilor”, caz în care aceasta 
precizează modificările sau textele de 
punere în aplicare din textele legislative 
generale pe care consideră că este necesar 
să le indice pentru a răspunde obiectivelor 
menționate mai sus;
(b) fie, conform procedurii prevăzute la 
articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, prezintă 
propuneri adecvate în vederea modificării 
prezentului regulament și modifică actele 
delegate vizate pentru a include în acestea 
dispozițiile specifice corespunzătoare, în 
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conformitate cu articolul 15 din prezentul 
regulament.
______________
* JO: a se introduce data: un an după 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. fr

Amendamentul 142
Olga Sehnalová

Propunere de regulament
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a

Lapte destinat copiilor de vârstă mică
Până la data de...*, după consultarea 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport asupra caracterului oportun al 
unor dispoziții speciale referitoare la 
compoziția și etichetarea laptelui destinat 
copiilor de vârstă mică. Pe baza 
concluziilor respectivului raport, Comisia:
(a) decide dacă sunt necesare dispoziții 
speciale referitoare la compoziția și 
etichetarea laptelui destinat copiilor de 
vârstă mică;
(b) prezintă, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 114 din TFUE, 
toate propunerile corespunzătoare pentru 
modificarea prezentului regulament și 
modifică actele delegate pertinente, 
pentru a include dispozițiile speciale 
vizate, în conformitate cu articolul 15 din 
prezentul regulament.
____________
* JO: a se introduce data: doi ani după 
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data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea pentru amendamentul 3.

Amendamentul 143
Iliana Ivanova

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Nu mai târziu de [doi ani de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament], Comisia stabilește și ulterior 
actualizează o listă a Uniunii cu substanțele 
autorizate care îndeplinesc condițiile de la 
alineatul (1), cu ajutorul unor regulamente
de punere în aplicare. Articolul fiecărei 
substanțe din lista Uniunii trebuie să 
includă indicarea substanței și, acolo unde 
este cazul, condițiile de utilizare și criteriile 
privind puritatea aplicabile. Respectivele 
regulamente de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 14 
alineatul (2). În cazuri de extremă urgență 
temeinic justificate, legate de riscuri la 
adresa sănătății în curs de apariție, Comisia 
adoptă acte de punere în aplicare cu 
aplicabilitate imediată pentru actualizarea 
listei Uniunii, în conformitate cu articolul 
14 alineatul (3).

(2) Nu mai târziu de [doi ani de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament], Comisia stabilește și ulterior 
actualizează o listă a Uniunii cu substanțele 
autorizate care îndeplinesc condițiile de la 
alineatul (1), cu ajutorul unor acte de 
punere în aplicare. Articolul fiecărei 
substanțe din lista Uniunii trebuie să 
includă indicarea substanței și, acolo unde 
este cazul, condițiile de utilizare și criteriile 
privind puritatea aplicabile. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 14 alineatul (2). În 
cazuri de extremă urgență temeinic 
justificate, legate de riscuri la adresa 
sănătății în curs de apariție, Comisia adoptă 
acte de punere în aplicare cu aplicabilitate 
imediată pentru actualizarea listei Uniunii, 
în conformitate cu articolul 14 alineatul 
(3).

Or. en

Amendamentul 144
Emma McClarkin, Edvard Kožušník
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia, în strânsă cooperare cu 
Autoritatea Europeană pentru Siguranța 
Alimentară, pune la dispoziție 
instrumentele și orientările tehnice 
adecvate, pentru a asista operatorii din 
sectorul alimentar, în special IMM-urile, 
în elaborarea și prezentarea cererii de 
evaluare științifică.

Or. en

Justificare

Pentru cerere sunt necesare orientări specifice.

Amendamentul 145
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directiva 96/8/CEE și Regulamentul 
(CE) nr. 41/2009 se abrogă din [prima zi a 
lunii, doi ani de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament].

eliminat

Or. en

Justificare

Eliminarea referinței la alimentele fără gluten înseamnă excluderea persoanelor care suferă 
de boala celiacă, care nu au nicio alternativă pentru dieta specială pe întreaga durată a 
vieții. Prin urmare, este necesară menținerea acestui regulament.

Amendamentul 146
Gianni Pittella
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directiva 96/8/CEE și Regulamentul 
(CE) nr. 41/2009 se abrogă din [prima zi a 
lunii, doi ani de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament].

eliminat

Or. en

Amendamentul 147
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directiva 96/8/CEE și Regulamentul 
(CE) nr. 41/2009 se abrogă din [prima zi a 
lunii, doi ani de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament].

eliminat

Or. en

Justificare

Directiva 96/8/CE și Regulamentul (CE) nr. 41/2009 nu ar trebui abrogate.

Amendamentul 148
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directiva 96/8/CEE și Regulamentul 
(CE) nr. 41/2009 se abrogă din [prima zi a 
lunii, doi ani de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament].

eliminat
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Or. de

Amendamentul 149
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directiva 96/8/CEE și Regulamentul 
(CE) nr. 41/2009 se abrogă din [prima zi a 
lunii, doi ani de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament].

eliminat

Or. fr

Amendamentul 150
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directiva 96/8/CEE și Regulamentul 
(CE) nr. 41/2009 se abrogă din [prima zi a 
lunii, doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament].

(2) Regulamentul (CE) nr. 41/2009 se 
abrogă din [prima zi a lunii, doi ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament].

Or. fr

Justificare

Concordanță cu amendamentul la articolul 1 alineatul (1) privind menținerea în domeniul de 
aplicare a prezentei propuneri de regulament a alimentelor utilizate în dietele hipocalorice 
pentru scăderea în greutate.

Amendamentul 151
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Alimentele care nu respectă dispozițiile 
prezentului regulament, dar respectă 
dispozițiile Directivelor 2009/39/CE și 
96/8/CE și ale Regulamentelor (CE) 
nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 și care 
sunt etichetate în interval de [doi ani după 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament] pot continua să fie 
comercializate după acea dată, până la 
epuizarea stocurilor.

(1) Alimentele care nu respectă dispozițiile 
prezentului regulament, dar respectă 
dispozițiile Directivelor 2009/39/CE și 
96/8/CE și ale Regulamentelor (CE) 
nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 și care 
sunt etichetate în interval de [cinci ani 
după data aplicării prezentului regulament]
pot continua să fie comercializate după 
acea dată, până la epuizarea stocurilor.

Or. en

Amendamentul 152
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Alimentele care nu respectă dispozițiile 
prezentului regulament, dar respectă 
dispozițiile Directivelor 2009/39/CE și 
96/8/CE și ale Regulamentelor (CE) 
nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 și care 
sunt etichetate în interval de [doi ani după 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament] pot continua să fie 
comercializate după acea dată, până la 
epuizarea stocurilor.

(1) Alimentele care nu respectă dispozițiile 
prezentului regulament, dar respectă 
dispozițiile Directivelor 2009/39/CE și 
96/8/CE și ale Regulamentelor (CE) 
nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 și care 
sunt etichetate în interval de [cinci ani 
după data aplicării prezentului regulament]
pot continua să fie comercializate după 
acea dată, până la epuizarea stocurilor.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura aplicarea adecvată, este necesară acordarea unei perioade de timp 
suficiente pentru ca toate produsele care se află în prezent pe piață să fie adaptate la noile 
norme.

Amendamentul 153
Gianni Pittella
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 se 
aplică alimentelor menționate la 
articolul 1 alineatul (1) începând cu data 
de ...*.
________________
*JO a se introduce data: trei ani după 
intrarea în vigoare a regulamentelor 
delegate menționate la articolul 10 
alineatul (2) din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 154
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 se 
aplică alimentelor menționate la 
articolul 1 alineatul (1) începând cu data 
de ...*. 
_____________
*JO a se introduce data: trei ani după 
intrarea în vigoare a regulamentelor 
delegate menționate la articolul 10 
alineatul (2) din prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Dat fiind faptul că actele delegate vor stabili norme specifice de etichetare pentru alimentele 
care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament, este foarte importantă alinierea 
datelor de punere în aplicare a respectivelor acte delegate și a Regulamentului revizuit 
privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare pentru a evita 
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duplicarea modificărilor privind etichetele.

Amendamentul 155
Iliana Ivanova

Propunere de regulament
Articolul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Accesul pe piața internă pentru IMM-uri

Comisia, în strânsă cooperare cu toate 
părțile interesate, adoptă orientările 
adecvate pentru a permite 
întreprinderilor, în special 
întreprinderilor mici și mijlocii, să 
respecte cerințele prevăzute de prezentul 
regulament. Comisia este abilitată să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 15 în vederea adoptării 
respectivelor orientări.

Or. en


