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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Alimentele destinate persoanelor cu nevoi nutriționale speciale (denumite în continuare 
„alimente PARNUTS”) constituie în ultimul timp un domeniu de maxim interes în cadrul 
legislației UE, reflectând o cerere de piață de alimente sigure și sănătoase bine definită. Până 
nu demult o nișă de piață, sectorul alimentelor PARNUTS a luat în ultimii ani o amploare 
însemnată, ceea ce a condus la o lipsă de claritate atunci când se încearcă să se facă 
deosebirea între alimentele generale și alimentele destinate unor grupuri speciale. În cadrul 
legislativ propus se ține seama de aceste evoluții, astfel că raportorul se declară ferm în 
favoarea obiectivelor prezentei propuneri.

Observații generale
În ciuda câtorva încercări de armonizare din trecut, încă mai există unele diferențe mari între 
legislațiile naționale referitoare la alimentele PARNUTS. Aceste diferențe creează obstacole 
în calea liberei circulații a mărfurilor, generează poveri inutile de natură normativă pentru 
întreprinderile care funcționează în cadrul sectorului industriei alimentare și, în ultimă 
instanță, împiedică funcționarea pieței interne. 

Raportorul consideră că produsele similare trebuie să beneficieze de același tratament în toată 
Uniunea Europeană, asigurându-se informarea corespunzătoare a consumatorilor și 
permițându-se libera circulație a bunurilor și condiții egale de concurență pentru mărfuri. 
Regulile care au devenit inutile, contradictorii și poate chiar incompatibile trebuie abrogate, 
iar protecția celor mai vulnerabile grupuri ale populației și a persoanelor cu nevoi nutriționale 
speciale trebuie garantată. Prin urmare, un sistem juridic comun pentru alimentele 
PARNUTS, cum este cel propus de Comisie, trebuie salutat drept un pas deosebit de 
important spre îmbunătățirea siguranței și a clarității atât pentru consumatori, cât și pentru 
producători.
Raportorul consideră că este de o importanță crucială ca toate alimentele destinate sugarilor și 
copiilor de vârstă mică, precum și alimentele destinate unor scopuri medicale speciale să facă 
obiectul unei proceduri de autorizare prealabilă temeinică și standardizată. Pentru a garanta 
siguranța și eficacitatea, această procedură trebuie să fie întreprinsă de către un organism 
independent pe baza unor informații (și cercetări) științifice actualizate.

Propunerea concentrează responsabilitățile legate de notificarea alimentelor PARNUTS 
precum și procedurile de autorizare a acestora în mâinile Comisiei Europene, ceea ce va 
conduce la eliminarea mai multor obstacole existente pe piață. În acest context, raportorul 
salută introducerea „Listei de substanțe autorizate a Uniunii” (articolul 11), care combină 
listele existente în prezent (trei liste separate) într-una singură, creând astfel o mai mare 
claritate în acest domeniu specific.  Pentru a garanta un proces de tranziție fără impedimente, 
raportorul invită Comisia Europeană să asigure crearea din timp și actualizarea regulată a 
acestei liste, precum și un proces eficientizat de introducere a elementelor noi în această listă 
[astfel cum se menționează la articolul 11 alineatul (3)]. 

Aspecte legate de cercetare și inovare
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Raportorul consideră că îmbunătățirea legislației UE în domeniul alimentelor speciale trebuie 
completată prin efectuarea de investiții în cercetare și inovare, întrucât acestea vor conduce și 
la dezvoltarea unor practici, produse și procese noi, îmbunătățite. În acest context, raportorul 
atrage atenția și asupra faptului că aspectele legate de sănătate și siguranță ale alimentelor 
sunt incluse în capitolul Securitatea alimentară al Programului Uniunii pentru cercetare și 
inovare Orizont 2020 și că eforturile suplimentare depuse pentru desfășurarea de activități de 
cercetare și inovare interconectate în sectorul alimentelor PARNUTS trebuie, de asemenea, 
susținute cu fermitate. 

Modificările de natură juridică recomandate în propunerea Comisiei, cum ar fi excluderea 
alimentelor pentru persoane cu diabet, a alimentelor cu conținut scăzut de gluten și a 
alimentelor pentru sportivi, precum și introducerea listei Uniunii, nu ar trebui, în niciun caz, 
să împiedice inovarea. Cu toate acestea, întrucât cunoștințele noastre în sectorul alimentelor 
PARNUTS continuă să se îmbunătățească, trebuie menținute proceduri flexibile pentru a 
stimula cercetarea și inovarea în aceste domenii.

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile)
Raportorul dorește să se asigure că nicio modificare adusă gestionării legislative a produselor 
alimentare reglementate în prezent de Directiva-cadru privind alimentele PARNUTS nu are 
un efect disproporționat asupra IMM-urilor, nu conduce la scăderea transparenței și/sau nu 
creează poveri inutile asupra operatorilor din industria alimentară. Potrivit datelor de care 
dispunem în prezent, sectorul alimentelor PARNUTS este dominat de IMM-uri și în ultimii 
ani a înregistrat o creștere substanțială. Raportorul este îngrijorat de diferențele mari existente 
între statele membre în ceea ce privește povara legislativă și este de părere că o reglementare 
eficientizată, corelată cu o serie de măsuri de simplificare, va fi benefică pentru întregul 
segment de piață. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Este important ca ingredientele 
utilizate la fabricarea categoriilor de 
alimente care fac obiectul prezentului 
regulament să fie corespunzătoare pentru 
satisfacerea cerințelor nutriționale ale 
persoanelor cărora le sunt destinate și să fie 
adecvate pentru aceste persoane, adecvarea 

(17) Este important ca ingredientele 
utilizate la fabricarea categoriilor de 
alimente care fac obiectul prezentului 
regulament să fie corespunzătoare pentru 
satisfacerea cerințelor nutriționale ale 
persoanelor cărora le sunt destinate și să fie 
adecvate pentru aceste persoane, adecvarea 
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lor nutrițională fiind stabilită pe baza unor 
date științifice general acceptate. Această 
adecvare trebuie demonstrată printr-o 
analiză sistematică a datelor științifice 
disponibile.

lor nutrițională fiind stabilită pe baza unor 
date științifice general acceptate. Această 
adecvare trebuie demonstrată printr-o 
analiză sistematică și independentă a 
datelor științifice disponibile.

Or. en

Justificare

Datele științifice privind adecvarea nutrițională a alimentelor speciale trebuie nu doar să fie 
sistematice, ci și să se bazeze pe evaluări independente, pentru a garanta un nivel ridicat de 
fiabilitate și acceptarea la scară generală a acestor date. 

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Prezentul regulament trebuie să 
stabilească criteriile pentru stabilirea 
cerințelor specifice privind compoziția și 
informarea pentru formulele de început, 
formulele de continuare, preparatele pe 
bază de cereale și alimentele pentru copii, 
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 
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dispoziții, precum și în vederea autorizării 
mențiunilor nutriționale și de sănătate, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Este 
deosebit de importantă realizarea de către 
Comisie a unor consultări adecvate în etapa 
pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. 
Atunci când pregătește și elaborează acte 
delegate, Comisia trebuie să asigure 
transmiterea simultană, la timp și adecvată 
a documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

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. De asemenea, ar 
trebui să se asigure o procedură clară și 
promptă, care acordă atenția cuvenită 
protecției sănătății consumatorilor, astfel 
încât produsele alimentare rezultate în 
urma inovațiilor științifice și tehnologice 
să poată fi introduse rapid pe piață.

Or. en

Justificare

Inter alia, prin actele delegate, în sensul definiției de la considerentul (19), ar trebui să se 
asigure că produsele alimentare rezultate în urma inovațiilor științifice și tehnologice pot fi 
introduse pe piață în timp util și pe baza unei proceduri clare și prompte.

Amendamentul 3

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) Sunt necesare măsuri tranzitorii 
corespunzătoare, precum și asistență și 
informații actualizate pentru operatorii
din industria alimentară, pentru a le 
permite acestora să se adapteze cerințelor 
din prezentul regulament,

Or. en
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Justificare

Măsurile tranzitorii corespunzătoare trebuie să fie însoțite de asistență adecvată și informații 
actualizate pentru operatorii din industria alimentară, pentru a le permite acestora să se 
adapteze cerințelor din prezentul regulament.

Amendamentul 4

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 și evaluate 
independent.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului 1.

Amendamentul 5

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 nu inducă în eroare 
și:

(a) să furnizeze informații adecvate 
pentru consumatori; și
(b) să se bazeze pe sfaturile unor persoane 
independente care dispun de calificări în 
medicină, nutriție sau farmacie, ținând 
seama de nevoile speciale ale persoanelor 
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cărora le sunt destinate alimentele.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului 6.

Amendamentul 6

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

Or. en

Justificare

Prezenta reglementare de la articolul 9 alineatul (4) este inutilă și de natură să inducă în 
eroare. Nu este rezonabil ca diseminarea de informații utile să fie limitată la anumite 
categorii de persoane calificate. Raportorul propune în schimb completarea cerințelor de 
etichetare, prezentare și publicitate de la articolul 9 alineatul (3) cu sfaturile unor persoane 
calificate independente. Aceasta nu împiedică difuzarea oricărei 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.


