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Amendamentul 7
Henri Weber

Propunere de regulament
Titlul

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 speciale 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 8
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Tiziano Motti, Lara Comi, Andrea 
Zanoni

Propunere de regulament
Titlul

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 speciale și alimentele
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
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Amendamentul 9
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

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) Siguranța produselor alimentare 
constituie o condiție esențială pentru 
libera circulație a acestora în cadrul pieței 
interne în vederea garantării sănătății și 
bunăstării cetățenilor.

Or. fr

Amendamentul 10
Bendt Bendtsen

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) 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, precum și la sporirea 
competitivității europene prin punerea la 
dispoziția companiilor europene a unei 
piețe interne extinse.

Or. en

Amendamentul 11
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dat fiind faptul că prezentul 
regulament are drept scop asigurarea 
siguranței alimentare a produselor 
introduse pe piață, destinate grupurilor 
vulnerabile ale populației, precum 
sugarii, copiii de vârstă mică și persoanele 
care suferă de boli specifice, în vederea 
garantării, pentru aceste persoane, a unui 
nivel de protecție a sănătății sporit, este 
necesară excluderea anumitor substanțe 
potențial periculoase sau recunoscute ca 
fiind periculoase, din compoziția acestor 
produse sau a unui compus al acestora.

Or. fr

Amendamentul 12
Françoise Grossetête

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 

(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, având în vedere raportul din 
22 iunie 2000 al Comitetului științific 
pentru alimentație din cadrul Comisiei 
Europene, nu s-a putut ajunge la nicio 
concluzie viabilă referitoare la elaborarea 
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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 Comisiei9 concluzionează că nu 
există o bază științifică pentru stabilirea 
unor cerințe specifice privind compoziția.

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. Este necesară continuarea 
eforturilor și ar trebui să se solicite 
Comisiei Europene să elaboreze un raport
privind „alimentele adaptate pentru un 
consum muscular intens”, în vederea 
dezvoltării unei strategii coerente și 
eficiente pentru protejarea 
consumatorilor, pentru întreprinderile din 
sector și pentru o bună funcționare a 
pieței interne. Pe baza concluziilor acestui 
raport, Comisia poate prezenta propuneri 
de modificare a dispozițiilor pertinente ale 
legislației Uniunii sau poate adopta noi 
inițiative, după caz, pe bază sectorială.

Or. fr

Justificare

Comisia Europeană va trebui să propună un raport privind necesitatea armonizării 
dispozițiilor referitoare la compoziția și etichetarea alimentelor recomandate în efortul 
muscular intens, ținând seama de normele privind protecția consumatorilor și de 
funcționarea pieței interne.

Amendamentul 13
António Fernando Correia De Campos

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 

(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 
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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 Comisiei9 concluzionează că nu 
există o bază științifică pentru stabilirea 
unor cerințe specifice privind compoziția.

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 vederea bunei funcționări a 
pieței interne, această categorie de 
alimente trebuie să fie reglementată în 
temeiul Regulamentului 1924/2006 și să 
îndeplinească cerințele prevăzute de 
acesta. În ceea ce privește dispozițiile 
speciale pentru alimentele destinate 
persoanelor care suferă de tulburări ale 
metabolismului glucidic (diabeticii), un 
raport al Comisiei9 concluzionează că nu 
există o bază științifică pentru stabilirea 
unor cerințe specifice privind compoziția.

Or. pt

Justificare

Existența unui cadru de reglementare pentru produsele alimentare destinate sportivilor 
permite îmbunătățirea securității juridice și prevenirea proliferării unor norme naționale 
care ar putea afecta buna funcționare a pieței interne.

Amendamentul 14
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 13
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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, 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. fr

Justificare

Având în vedere progresele științifice, nu trebuie exclusă posibilitatea ca, pe viitor, să nu mai 
fie necesară stabilirea de noi categorii de alimente destinate grupurilor speciale de 
consumatori.

Amendamentul 15
Françoise Grossetête

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 

(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
și alimentele destinate unor scopuri 
medicale speciale. Experiența a arătat că 
dispozițiile Directivei 2006/141/CE a 
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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.

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, alimentele pentru copii 
destinate sugarilor și copiilor de vârstă 
mică și băuturile pe bază de lapte 
destinate 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 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. fr

Justificare

Laptele pentru creștere destinat copiilor cu vârste cuprinse între 1 și 3 ani este un produs 
special creat pentru a contribui la nevoile nutriționale ale acestora și trebuie să respecte 
măsuri de siguranță alimentară foarte stricte, în special cu privire la conținutul de reziduuri 
de pesticide. Este necesar să li se asigure copiilor cu vârste între 1 și 3 ani nivelul actual de 
siguranță al alimentelor destinate sugarilor. 

Amendamentul 16
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Considerentul 15
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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, băuturile pe bază 
de lapte destinate copiilor de vârstă mică
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, 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, băuturile pe bază de lapte 
destinate copiilor de vârstă mică precum și
pentru alimentele destinate unor scopuri 
medicale speciale, 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 
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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

Justificare

Este necesară reintroducerea conceptului de alimente destinate unei alimentații speciale. 
Această reintroducere va stabili criterii pentru protejarea copiilor de vârstă mică cu privire 
la cerințele referitoare la siguranța nutrițională și alimentară specifică grupei de vârstă; de 
exemplu, se vor stabili limite privind adăugarea de substanțe nutritive, pericolele 
microbiologice și contaminanții. Neincluderea acestor produse în cadrul regulamentului va 
determina reglementarea acestora ca alimente generale care vor face obiectul criteriilor 
nutriționale și privind puritatea prevăzute pentru populația adultă, care nu sunt întotdeauna 
adecvate în cazul alimentelor destinate copiilor cu vârste între 12 și 36 de luni.

Amendamentul 17
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 

(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 
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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.

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 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

Amendamentul 18
Henri Weber

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 

(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 
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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.

destinate unor scopuri medicale, precum 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, 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, 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, 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 19
Henri Weber

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 

(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 
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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.

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 20
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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
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Amendamentul 21
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Având în vedere vulnerabilitatea 
categoriilor de persoane vizate de 
prezentul regulament, este esențial ca un 
anumit număr de substanțe recunoscute 
ca fiind nocive să fie exclus din 
compoziția alimentelor destinate acestor
categorii. De asemenea, dat fiind 
principiul precauției, acest lucru se aplică 
în cazul substanțelor care prezintă un 
risc, dar cu privire la care există 
incertitudini științifice. Trebuie stabilită și 
actualizată o listă cu substanțele strict 
interzise pentru fabricarea alimentelor 
vizate de prezentul regulament.

Or. fr

Amendamentul 22
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Este interzisă utilizarea pesticidelor, 
a organismelor modificate genetic și a 
uleiului de palmier pentru prepararea de 
produse destinate producerii alimentelor 
vizate de prezentul regulament. În plus, 
este interzisă utilizarea de nanomateriale 
pentru producerea alimentelor vizate de 
prezentul regulament.

Or. fr
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Justificare

Trebuie avut în vedere faptul că alimentele vizate de prezentul regulament sunt destinate 
grupurilor vulnerabile ale populației, precum sugarii, copiii de vârstă mică și bolnavii, și că, 
prin urmare, trebuie asigurat un nivel sporit de protecție a sănătății prin interzicerea 
substanțelor nocive sau potențial nocive.

Amendamentul 23
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Considerentul 17c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17c) De asemenea, la rândul lor, 
compușii alimentelor vizate de prezentul 
regulament trebuie să garanteze un nivel 
sporit de protecție a sănătății 
consumatorilor și nu pot conține 
perturbatori endocrini precum bisfenol A 
sau alți compuși care ar putea constitui 
un risc la adresa sănătății.

Or. fr

Amendamentul 24
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 17d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17d) Autoritatea Europeană pentru 
Siguranța Alimentară (EFSA) și 
autoritățile naționale competente trebuie 
să efectueze cu regularitate o evaluare 
pentru actualizarea substanțelor interzise, 
în special pe baza noilor informații și 
progrese științifice și în materie de 
reglementare din statele membre ale 
Uniunii sau de la nivel internațional.
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Or. fr

Amendamentul 25
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Comisia ar trebui să înăsprească 
normele privind comercializarea și 
promovarea alimentelor destinate 
sugarilor și copiilor de vârstă mică, 
precum și publicitatea referitoare la 
acestea.

Or. en

Amendamentul 26
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

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 

(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. Având 
în vedere progresele tehnice și științifice 
îndeosebi în domeniul evaluării riscurilor, 
precum și evoluțiile relevante la nivel 
internațional și în vederea stabilirii 
cerințelor specifice referitoare la 
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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.

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

Amendamentul 27
Françoise Grossetête

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 

(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, alimentele pentru copii și 
băuturile pe bază de lapte destinate 
copiilor de vârstă mică, precum și pentru 
alimentele destinate unor scopuri medicale 
speciale, ținând cont de 
Directiva 2006/41/CE a Comisiei, 
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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.

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, ale băuturilor pe 
bază de lapte destinate copiilor de vârstă 
mică 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 și a procedurii de 
introducere pe piață a alimentelor 
produse pe baza inovațiilor tehnologice și 
științifice 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

Justificare

Laptele pentru creștere destinat copiilor cu vârste cuprinse între 1 și 3 ani este un produs 
special creat pentru a contribui la nevoile nutriționale ale acestora și trebuie să respecte 
măsuri de siguranță alimentară foarte stricte, în special cu privire la conținutul de reziduuri 
de pesticide. Este necesar să li se asigure copiilor cu vârste între 1 și 3 ani nivelul actual de 
siguranță al alimentelor destinate sugarilor. 
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Amendamentul 28
Amalia Sartori

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, 
băuturile pe bază de lapte destinate 
copiilor de vârstă mică, 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, 
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 
băuturilor pe bază de lapte destinate 
copiilor de vârstă mică 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 și a 
procedurii 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

Justificare

Este necesară reintroducerea conceptului de alimente destinate unei alimentații speciale. 
Această măsură ar asigura faptul că aceste produse sunt guvernate de cele mai stricte 
specificații de siguranță referitoare la nutriție, riscuri microbiologice, pesticide și 
contaminanți, coloranți și îndulcitori. Neincluderea acestor produse în sfera de aplicare a 
regulamentului va determina reglementarea acestora ca alimente generale care vor face 
obiectul criteriilor nutriționale și privind puritatea prevăzute pentru populația adultă, care nu 
sunt adecvate în cazul alimentelor destinate copiilor cu vârste între 12 și 36 de luni.

Amendamentul 29
Henri Weber

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 

(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, 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, 
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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.

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

Amendamentul 30
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Prezentul regulament trebuie să 
stabilească criteriile pentru stabilirea 
cerințelor specifice privind compoziția și 

(19) Prezentul regulament trebuie să 
stabilească criteriile pentru stabilirea 
cerințelor specifice privind compoziția și 
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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.

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 
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
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Amendamentul 31
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

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 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 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.
Pentru actualizarea acestei liste, trebuie 
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte, în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. fr

Amendamentul 32
Henri Weber

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 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 
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. fr

Amendamentul 33
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 vitaminele, 
mineralele, aminoacizii și alte 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 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 34
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În prezent, în urma avizului din 
19 ianuarie 2009 al Comitetului științific 
pentru riscuri sanitare emergente și noi 
(CSRSEN) privind evaluarea riscurilor 
produselor obținute cu ajutorul 
nanotehnologiilor, informațiile privind 
riscurile asociate nanomaterialelor 
fabricate sunt inadecvate, iar metodele de 
testare existente ar putea să nu fie 
suficiente pentru identificarea tuturor 
problemelor asociate nanomaterialelor 
fabricate. Prin urmare, nanomaterialele 
fabricate nu trebuie incluse în lista Uniunii 
a categoriilor de alimente care fac obiectul 
prezentului regulament, până la efectuarea 
unei evaluări de către autoritate.

(21) În prezent, în urma avizului din 
19 ianuarie 2009 al Comitetului științific 
pentru riscuri sanitare emergente și noi 
(CSRSEN) privind evaluarea riscurilor 
produselor obținute cu ajutorul 
nanotehnologiilor, informațiile privind
riscurile asociate nanomaterialelor 
fabricate sunt inadecvate, iar metodele de 
testare existente ar putea să nu fie 
suficiente pentru identificarea tuturor 
problemelor asociate nanomaterialelor 
fabricate. Dată fiind vulnerabilitatea 
grupurilor cărora le sunt destinate 
alimentele vizate de prezentul regulament,
nanomaterialele fabricate nu trebuie 
incluse în lista Uniunii a categoriilor de 
alimente care fac obiectul prezentului 
regulament.

Or. fr

Amendamentul 35
Françoise Grossetête

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 

(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. Recent adoptatul Regulament 
(UE) nr. 1169/2011 privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare prevede adoptarea de către 
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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.

Comisie a actelor de punere în aplicare 
care reglementează informarea voluntară 
cu privire la prezența posibilă și 
neintenționată în produsele alimentare a 
unor substanțe sau a unor produse care 
provoacă alergii sau intoleranțe. Din 
motive de coerență și de simplificare a 
cadrului juridic, Comisia trebuie să fie 
împuternicită, în temeiul Regulamentului
(UE) nr. 1169/2011, să adopte și acte de 
punere în aplicare care reglementează 
informarea voluntară cu privire la 
absența sau prezența redusă în produsele 
alimentare a substanțelor care provoacă 
intoleranțe, cum ar fi glutenul și lactoza, 
precum și să retragă Regulamentul (CE) 
nr. 41/2009 al Comisiei. Este necesar ca
regulamentul privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare să fie modificat în acest sens și 
ca dispozițiile de punere în aplicare 
necesare să fie adoptate de Comisie
înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. Actul de punere 
în aplicare vizat ar trebui să mențină 
pentru produsele alimentare mențiunile 
„fără gluten” și „cu conținut foarte scăzut 
de gluten”, împreună cu condițiile de 
utilizare aferente, precizând publicul vizat, 
conform reglementărilor din Regulamentul 
(CE) nr. 41/2009, și să ofere, prin urmare, 
același nivel de protecție a 
consumatorilor.

Or. fr

Justificare

Persoanele cu intoleranță la gluten trebuie să poată beneficia de un cadru de reglementare 
adaptat nevoilor lor specifice.

Amendamentul 36
Henri Weber

Propunere de regulament
Considerentul 26
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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 pentru 
persoanele cu intoleranță la gluten, în 
conformitate cu normele prevăzute la 
articolul 3 din Regulamentul (CE) 
nr. 41/2009 al Comisiei privind compoziția 
și etichetarea produselor alimentare 
adecvate pentru persoanele cu intoleranță 
la gluten. 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 privind 
compoziția și etichetarea produselor 
alimentare adecvate pentru persoanele cu 
intoleranță la gluten, 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 sunt 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 normele 
internaționale privind alimentele dietetice 
sau de regim destinate persoanelor cu 
intoleranță la gluten (CODEX STAN 118-
1979 revizuit în 2008). De asemenea, 
condițiile de utilizare a mențiunii „fără 
gluten” pentru produsele alimentare 
destinate consumului normal ar trebui 
menținute în Regulamentul (CE) 
nr. 41/2009.

Or. fr
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Amendamentul 37
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea 
Zanoni

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 
pentru o alimentație specială destinate
persoanelor cu intoleranță la gluten, în 
conformitate cu normele prevăzute la 
articolul 3 din Regulamentul (CE) 
nr. 41/2009 al Comisiei privind compoziția 
și etichetarea produselor alimentare 
adecvate pentru persoanele cu intoleranță 
la gluten. 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 al 
Comisiei privind compoziția și etichetarea 
produselor alimentare adecvate pentru 
persoanele cu intoleranță la gluten, 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 sunt 
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 
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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

Amendamentul 38
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de regulament
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Ar trebui introdusă o definiție mai 
strictă pentru înlocuitorii totali ai unei 
mese deoarece acești înlocuitori, 
consumați sub supraveghere medicală, ar 
putea fi încadrați în categoria alimentelor 
destinate unor scopuri medicale speciale. 
Dispozițiile privind utilizarea acestora ca 
alimente pentru slăbit ar trebui 
consolidate în Regulamentul (CE) 
nr. 1924/2006.

Or. en

Amendamentul 39
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Pentru garantarea unui nivel sporit 
al protecției consumatorilor, se vor stabili 
la nivelul statelor membre proceduri 
adecvate de control, atât de ordin sanitar, 
cât și cu privire la compoziție, înainte și 
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după introducerea pe piață.

Or. fr

Amendamentul 40
António Fernando Correia De Campos

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Sunt necesare măsuri tranzitorii
corespunzătoare, pentru a permite
operatorilor din industria alimentară să se 
adapteze cerințelor din prezentul 
regulament,

(29) Comisia va adopta măsuri 
corespunzătoare pentru a asigura 
certitudinea juridică necesară trecerii la 
prezentul regulament, precum și pentru a 
permite operatorilor din industria 
alimentară să se adapteze cerințelor din 
prezentul regulament,

Or. pt

Justificare

Trebuie evitat ca ajustările reglementare prevăzute în cadrul prezentei propuneri să poată 
genera un vid juridic, chiar și tranzitoriu.

Amendamentul 41
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Până la modificarea directivei 
specifice vizate, trebuie prevăzută o 
procedură care să permită introducerea 
temporară pe piață a alimentelor produse
pe baza inovațiilor științifice și 
tehnologice în vederea punerii în valoare 
a rezultatelor cercetărilor întreprinse în 
acest domeniu. Totuși, din motive de 
protecție a sănătății consumatorilor, 
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autorizarea de introducere pe piață nu 
poate fi acordată decât în urma 
consultării Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară.

Or. fr

Justificare

Este important ca întreprinderile din sector să fie cât mai bine orientate în cadrul 
demersurilor pe care trebuie să le realizeze pentru a putea răspunde cât mai bine la nevoile 
alimentare specifice ale grupurilor vulnerabile ale populației. Acest fapt ar permite acestor 
grupuri vulnerabile să beneficieze rapid de progresele tehnice și științifice pertinente.

Amendamentul 42
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 29b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29b) În vederea facilitării accesului pe 
piață al operatorilor și, în special, al 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) 
care doresc să comercializeze alimente 
produse pe baza inovațiilor științifice și 
tehnologice, Comisia Europeană, în 
strânsă cooperare cu părțile interesate 
relevante, ar trebui să adopte orientări
privind procedura de introducere 
temporară pe piață a alimentelor produse 
pe baza inovațiilor științifice și 
tehnologice.

Or. fr

Amendamentul 43
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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. 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 al revizuirii propuse, în detrimentul 
consumatorilor care suferă de boala celiacă.

Amendamentul 44
Henri Weber

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. fr

Amendamentul 45
Henri Weber

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. fr
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Amendamentul 46
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 47
Amalia Sartori

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

Băuturile pe bază de lapte destinate copiilor de vârstă mică 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. Excluderea acestor produse din prezentul 
regulament va determina reducerea măsurilor de siguranță alimentară, compoziții 
nutriționale nespecifice și lipsa unei armonizări la nivelul statelor 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. 

Amendamentul 48
Françoise Grossetête
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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. fr

Justificare

Laptele pentru creștere destinat copiilor cu vârste cuprinse între 1 și 3 ani este un produs 
special creat pentru a contribui la nevoile nutriționale ale acestora și trebuie să respecte 
măsurile de siguranță alimentară foarte stricte, în special cu privire la conținutul de reziduuri 
de pesticide. Este necesar să li se asigure copiilor cu vârste între 1 și 3 ani nivelul actual de 
siguranță al alimentelor destinate sugarilor.

Amendamentul 49
Henri Weber

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 speciale, care sunt 
produse, preparate și/sau procesate în 
mod special pentru a răspunde nevoilor 
dietetice specifice ale persoanelor cu 
intoleranță la gluten;

Or. fr

Amendamentul 50
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

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

Or. en

Amendamentul 51
Bendt Bendtsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „produs preambalat” este o 
combinație între un produs și ambalajul 
individual în care acesta este preambalat; 

Or. da

 (a se vedea formularea din Directiva 76/211/CEE a Consiliului din 20 ianuarie 1976 privind 
apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la preambalarea, în funcție de masă sau 

volum, a anumitor produse preambalate)

Amendamentul 52
Bendt Bendtsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hb) „produs preambalat” înseamnă 
produs pus într-un ambalaj de indiferent 
ce natură, fără ca achizitorul să fie 
prezent astfel încât cantitatea produsului 
conținut în ambalaj să aibă o valoare 
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prestabilită și să nu poată fi schimbată 
fără ca ambalajul să fie deschis sau supus 
unei modificări perceptibile.

Or. da

(a se vedea formularea din Directiva 76/211/CEE a Consiliului din 20 ianuarie 1976 privind 
apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la preambalarea, în funcție de masă sau 

volum, a anumitor produse preambalate)

Amendamentul 53
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

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. fr

Amendamentul 54
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Antonio Cancian, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 55
Henri Weber

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. fr

Amendamentul 56
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Controlul

Autoritățile naționale competente trebuie 
să asigure punerea în aplicare a unui 
sistem de control adecvat pentru 
asigurarea respectării de către operatorii 
de pe piață a dispozițiilor prevăzute de 
prezenta directivă și a normelor sanitare.

Or. fr

Amendamentul 57
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6b
Principiul precauției

În cazul în care, în urma unei evaluări a 
informațiilor științifice disponibile, există 
motive rezonabile de îngrijorare cu privire 
la posibila existență a unor reacții 
adverse, dar acest lucru nu este cert din 
punct de vedere științific, este posibilă 
adoptarea măsurilor provizorii de 
gestionare a riscului, necesare pentru 
garantarea unui grad sporit de protecție a 
categoriilor vulnerabile ale populației 
vizate de prezentul regulament.

Or. fr

Amendamentul 58
Silvia-Adriana Țicău
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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) 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 în domeniul 
medical;

Or. ro

Amendamentul 59
Michèle Rivasi

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 
alineatul (1) nu pot să conțină nicio 
substanță într-o cantitate care să pună în 
pericol sănătatea persoanelor cărora 
acestea le sunt destinate. În special, 
acestea nu pot conține nici reziduuri de 
pesticide, nici organisme modificate 
genetic, nici ulei de palmier, nici 
nanomateriale.

Or. fr

Amendamentul 60
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
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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 
alineatul (1) nu pot să conțină nicio 
substanță care să pună în pericol sănătatea 
persoanelor cărora acestea le sunt 
destinate.

Or. ro

Amendamentul 61
António Fernando Correia De Campos

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) trebuie să furnizeze informații 
adecvate pentru consumatori și să nu 
inducă în eroare și trebuie să se bazeze pe 
date științifice validate de către Autoritate.

Or. pt

Justificare

Etichetarea categoriilor de produse alimentare care fac obiectul prezentului regulament și 
publicitatea referitoare la acestea trebuie să se bazeze pe date obținute în conformitate cu 
metode științifice, evaluate și validate de un organism independent, și anume de Autoritatea 
Europeană pentru Siguranța Alimentară.

Amendamentul 62
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

alimentelor menționate la articolul 1 
alineatul (1) trebuie să furnizeze informații 
clare și complete pentru consumatori și să 
nu inducă în eroare.

Or. ro

Amendamentul 63
Amalia Sartori

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) 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 altă indicație sau prezentare care 
ar putea sugera că este vorba despre unul 
dintre produsele vizate la articolul 1 
alineatele (1) și (2).

Or. en

Justificare

Este necesară menținerea unei dispoziții similare celei de la articolul 2 alineatul (2) litera (b) 
din actuala directivă-cadru, prin care să se asigure că numai produsele care respectă 
regulamentul pot fi prezentate ca răspunzând nevoilor specifice ale populației vizate. Trebuie 
să se facă o distincție clară între alimentele nutriționale și alimentele destinate consumului 
normal. Numai în cazul produselor alimentare destinate consumului normal, cu mențiuni 
aprobate referitoare la alimentație sau sănătate, ar trebui să se poată transmite informații 
privind caracterul adecvat al acestora pentru condiții specifice.

Amendamentul 64
Henri Weber
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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. fr

Amendamentul 65
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

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

Amendamentul 66
António Fernando Correia De Campos

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4
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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) Responsabilitatea pentru difuzarea
oricăror informații sau recomandări utile
referitoare la categoriile de alimente 
menționate la articolul 1 alineatul (1) 
revine exclusiv persoanelor calificate din 
domeniul medicinei, al nutriției sau al 
farmaciei sau altor specialiști în materie de 
îngrijire a mamei și a copilului și trebuie 
să se bazeze pe date științifice care pot fi 
verificate în mod independent.

Or. pt

Justificare

Toate informațiile cu privire la aceste categorii de produse alimentare distribuite prin 
mijloace pasive (de exemplu, pe internet) trebuie redactate de profesioniști certificați și 
trebuie să se bazeze pe date științifice verificabile.

Amendamentul 67
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Compoziția ingredientelor și 
ambalajelor alimentelor vizate de 
articolul 1 alineatul (1) trebuie să 
garanteze un nivel sporit de protecție a 
populației căreia îi sunt destinate 
alimentele în cauză. Acestea nu pot 
conține perturbatori endocrini, precum 
bisfenol A, sau alte substanțe susceptibile 
de a dăuna sănătății.

Or. fr
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Amendamentul 68
Amalia Sartori

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 
15, în privința următoarelor aspecte:

Or. en

Justificare

În cazul alimentelor care intră în sfera de aplicare a prezentului regulament, se impune 
furnizarea de informații suplimentare substanțiale în vederea asigurării unei utilizări în 
condiții de siguranță. Este esențial ca produsele sigure și autorizate, care intră în sfera de 
aplicare a prezentului regulament, să poată fi introduse pe piață în timp util. Considerând că 
produsele 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 69
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă
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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 și de 
Directiva 1999/21/CE, precum și de orice 
evoluții în materie de progres tehnic și 
științific, de rezultatele noilor evaluări ale 
riscurilor și de principiul precauției, 
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

Amendamentul 70
Henri Weber

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. fr
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Amendamentul 71
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni

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 72
Silvia-Adriana Țicău

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 

(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 [un 
an de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], în conformitate cu 
articolul 15, în privința următoarelor 
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aspecte: aspecte:

Or. ro

Amendamentul 73
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințele specifice privind utilizarea de 
pesticide în produsele agricole destinate 
producerii acestor alimente și privind 
reziduurile de pesticide prezente în aceste 
alimente;

(b) identificarea substanțelor care trebuie 
interzise în producerea de produse 
agricole destinate producerii acestor 
alimente, în compoziția finală a acestor 
alimente, precum și în compoziția 
ingredientelor acestora;

Or. fr

Amendamentul 74
Lena Kolarska-Bobińska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) limitările specifice privind compoziția 
ambalajului alimentelor menționate la 
articolul 1 alineatul (1);

Or. en

Justificare

Comisiei ar trebui să i se confere competența de a controla sau a interzice substanțele care se 
găsesc în ambalajele alimentelor pentru sugari sau copii și care ar putea avea un impact 
asupra unui anumit produs înainte de consumarea acestuia, de exemplu, utilizarea de BPA la 
fabricarea interiorului cutiilor ce conțin formulă pentru sugari, care ar putea intra în contact 
cu produsul.
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Amendamentul 75
Amalia Sartori

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) derogările de la dimensiunea minimă 
a caracterelor din cauza cerințelor 
specifice suplimentare cu privire la 
informațiile obligatorii care trebuie 
furnizate pe etichetele anumitor alimente 
menționate la articolul 1 alineatul (1) din 
prezentul regulament și a altor cerințe de 
lizibilitate, prevăzute de articolul 13 
alineatul (2) al Regulamentului (UE) 
nr. 1169/2011 al Parlamentului European 
și al Consiliului privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare;

Or. en

Justificare

Dispozițiile de etichetare specifice care se aplică acestor grupe de produse vor fi revizuite și 
reformate ca acte delegate. La momentul respectiv, este adecvat să se aibă în vedere cerințele 
privind lizibilitatea și nevoile de informare specifice ale consumatorilor aplicabile acestor 
produse, care ar putea necesita o derogare de la dimensiunea minimă a caracterelor și de la 
alte criterii privind lizibilitatea, stabilite pentru alimentele destinate consumului general.

Amendamentul 76
Amalia Sartori

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 
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nu respectă normele privind compoziția 
prevăzute de regulamentele delegate;

Or. en

Justificare

Foods falling within the scope of this regulation are required to provide substantial 
additional information to that required by general food labelling provisions in order to 
ensure their safe use. The specific labelling provisions applying to these groups of products 
will be reviewed and recast in the form of delegated acts. It is appropriate at that point in 
time to consider the specific consumer information needs and legibility requirements 
applicable to these products, which may necessitate derogation from minimum font size and 
certain other legibility criteria set for general foods.

Amendamentul 77
Amalia Sartori

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) cerințele privind informațiile care 
trebuie furnizate, referitoare la 
recomandările pentru o utilizare adecvată 
a alimentelor menționate la articolul 1 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

În cazul alimentelor care intră în domeniul de aplicare al 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. 

Amendamentul 78
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În condițiile respectării cerințelor de la 
articolele 7 și 9 și ținând cont de progresul 
tehnic și științific relevant, Comisia 
actualizează regulamentele delegate 
menționate la alineatul (2), în conformitate 
cu articolul 15.

(3) În condițiile respectării cerințelor de la 
articolele 7 și 9 și ținând cont de progresul 
tehnic și științific relevant, de rezultatele 
noilor evaluări ale riscurilor și de 
principiul precauției, Comisia actualizează 
regulamentele delegate menționate la 
alineatul (2), în conformitate cu 
articolul 15.

Or. fr

Amendamentul 79
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite introducerea rapidă pe 
piață a produselor alimentare cu 
destinație nutrițională specială și rezultate 
în urma progreselor științifice și 
tehnologice, Comisia poate, după 
consultarea Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară (EFSA), să 
autorizeze pentru o perioadă de doi ani 
introducerea pe piață a produselor 
alimentare care nu se conformează 
regulilor privind compoziția stabilite de 
prezentul regulament și de regulamentele 
delegate pentru grupele de produse 
alimentare cu destinație nutrițională 
specială vizate la articolul 1 alineatul (1). 
Aceste măsuri sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de delegare 
stabilită la articolul 15.

Or. fr

Justificare

Este esențială reintroducerea clauzei referitoare la inovare prevăzute de Directiva 
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2009/39/CE privind produsele alimentare cu destinație nutrițională specială. Această 
procedură, în prezent utilizată doar într-o mică măsură, trebuie facilitată pentru a permite 
consumatorilor să beneficieze rapid de produsele adaptate.

Amendamentul 80
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Identificarea substanțelor care 
trebuie interzise, menționate la alineatul 
(2) litera (b), se poate realiza printr-o 
inițiativă a Comisiei sau printr-o solicitare 
formulată de un stat membru.

Or. fr

Amendamentul 81
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Lapte destinat copiilor de vârstă mică

Înainte de încheierea perioadei de 
tranziție definite la articolul 18 alineatul 
(1), Comisia, în urma consultării 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară, prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
oportunitatea prevederii unor dispoziții 
specifice pentru compoziția și etichetarea 
băuturilor pe bază de lapte destinate 
copiilor de vârstă mică, însoțit, dacă este 
cazul, de o propunere legislativă.
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Or. fr

Justificare

Pentru a garanta în continuare un nivel sporit de protecție unui grup de consumatori deosebit 
de vulnerabili, ar fi utilă solicitarea avizului științific al EFSA cu privire la oportunitatea 
includerii cerințelor specifice referitoare la etichetarea și compoziția acestui lapte în actele 
delegate ale Comisiei.

Amendamentul 82
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pe baza probelor științifice disponibile, 
acestea nu pun nici o problemă de 
siguranță pentru sănătatea consumatorilor;
și

(a) pe baza probelor științifice disponibile, 
acestea nu pun nicio problemă de siguranță 
pentru sănătatea consumatorilor și au un 
efect benefic dovedit asupra acesteia;

Or. fr

Amendamentul 83
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

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 

(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 delegate 
în conformitate cu articolul 15. Articolul
fiecărei substanțe din lista Uniunii trebuie 
să includă indicarea substanței și, acolo 
unde este cazul, condițiile de utilizare și 
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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).

criteriile privind puritatea aplicabile.

Or. fr

Amendamentul 84
Silvia-Adriana Țicău

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 șase luni 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).

Or. ro
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Amendamentul 85
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care o substanță este deja 
inclusă în lista Uniunii și intervine o 
modificare semnificativă a metodelor de 
producție sau se produce o modificare a 
dimensiunii particulelor, de exemplu prin 
intermediul nanotehnologiei, substanța 
preparată după noile metode este 
considerată drept o substanță diferită, iar 
lista Uniunii trebuie modificată în mod 
corespunzător înainte ca substanța să 
poată fi introdusă pe piața Uniunii.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 86
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 2 alineatul (3) și la articolul 10 din 
prezentul regulament se conferă pentru o
perioadă de timp nedeterminată, începând
cu (*) [(*) Data intrării în vigoare a actului 
legislativ de bază sau orice altă dată 
stabilită de organul legislativ.]

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 2 alineatul (3) și la articolul 10 din 
prezentul regulament se conferă pentru o 
perioadă de cinci ani cu începere de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament. Comisia prezintă un raport 
privind competențele delegate nu mai 
târziu de șase luni înainte de încheierea 
perioadei de cinci ani. Delegarea de 
competențe se prelungește tacit cu 
perioade de timp identice, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opun prelungirii 
respective cel târziu cu trei luni înainte de 
încheierea fiecărei perioade.
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Amendamentul 87
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 2 alineatul (3) și la articolul 10
din prezentul regulament se conferă pentru 
o perioadă de timp nedeterminată, 
începând cu (*) [(*) Data intrării în vigoare 
a actului legislativ de bază sau orice altă 
dată stabilită de organul legislativ.]

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 10 și la articolul 11 din prezentul 
regulament se conferă pentru o perioadă de 
cinci ani, începând cu (*) [(*) Data intrării 
în vigoare a actului legislativ de bază sau 
orice altă dată stabilită de organul 
legislativ.]

Or. fr

Amendamentul 88
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) 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 
destinate copiilor de vârstă mică, având în 
vedere nevoile nutriționale, modelul de 
consum, doza nutrițională și nivelurile de 
expunere la contaminanți și pesticide ale
copiilor de vârstă mică, luând în 
considerare diferitele acte legislative care 
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reglementează alimentele destinate 
consumului normal și alimentele 
destinate sugarilor și copiilor de vârstă 
mică. Pe baza concluziilor respectivului 
raport, Comisia:
(a) fie decide că nu sunt necesare 
dispoziții speciale referitoare la 
compoziția și etichetarea băuturilor pe 
bază de lapte destinate copiilor de vârstă 
mică;
(b) fie 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 
prezentul articol.

Or. en

Justificare

Băuturile pe bază de lapte destinate copiilor de vârstă mică se află în prezent pe piața 
europeană conform dispozițiilor din Directiva-cadru 2009/39/CE. Cu toate acestea, există o 
lipsă de consens la nivelul statelor membre ale UE cu privire la modalitatea în care ar trebui 
reglementate aceste produse. Pentru a asigura în continuare un nivel ridicat de protecție 
pentru un grup de consumatori deosebit de vulnerabili, ar fi, așadar, util avizul științific al 
EFSA privind oportunitatea includerii, în actele delegate ale Comisiei, a anumitor cerințe 
specifice privind compoziția și etichetarea referitoare la aceste produse.

Amendamentul 89
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 2 alineatul (3) și al
articolului 10 din prezentul regulament 
intră în vigoare doar dacă Parlamentul 
European sau Consiliul nu au formulat nici 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 10 din prezentul regulament 
intră în vigoare doar dacă Parlamentul 
European sau Consiliul nu au formulat nici 
o obiecțiune într-un termen de 2 luni de la 
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o obiecțiune într-un termen de 2 luni de la 
comunicarea actului către Parlamentul 
European și Consiliu sau dacă, înainte de 
expirarea acestui termen, atât Parlamentul 
European cât și Consiliul au informat 
Comisia ca nu au obiecțiuni. Acest termen 
se prelungește cu 2 luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

comunicarea actului către Parlamentul 
European și Consiliu sau dacă, înainte de 
expirarea acestui termen, atât Parlamentul 
European cât și Consiliul au informat 
Comisia ca nu au obiecțiuni. Acest termen 
se prelungește cu 2 luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Or. fr

Amendamentul 90
Henri Weber

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 91
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

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
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Amendamentul 92
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Modificarea Regulamentului (UE) 

nr. 1169/2011
La articolul 36 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 se 
adaugă următoarea literă:
„(aa) informații privind absența sau 
prezența redusă în alimente a substanțelor 
care pot provoca intoleranțe, cum ar fi 
glutenul;”

Or. fr

Justificare

Persoanele cu intoleranță la gluten trebuie să poată beneficia de un cadru de reglementare 
adaptat nevoilor lor specifice.

Amendamentul 93
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 18b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18b
Alimente adaptate pentru un consum 

muscular intens
Cel târziu la 1 iulie 2015, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport în vederea evaluării 
necesității de armonizare a normelor 
privind compoziția și etichetarea 
alimentelor adaptate pentru un consum 
muscular intens. Acest raport al Comisiei 



AM\889163RO.doc 61/61 PE480.536v01-00

RO

poate fi însoțit de propuneri de modificare 
a dispozițiilor pertinente ale legislației 
Uniunii.

Or. fr

Justificare

Comisia Europeană va trebui să propună un raport privind necesitatea armonizării 
dispozițiilor referitoare la compoziția și etichetarea alimentelor recomandate în efortul 
muscular intens, ținând seama de normele privind protecția consumatorilor și funcționarea 
pieței interne.

Amendamentul 94
Amalia Sartori

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere criteriilor 
privind nivelurile pentru anumiți 
contaminanți, prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 1881/2006, criteriile 
microbiologice prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 2073/2005 se aplică băuturilor pe 
bază de lapte destinate copiilor de vârstă 
mică, care se află în prezent pe piață, în 
timpul perioadei de tranziție prevăzute la 
alineatul (1). 

Or. fr


