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Ref.: Petiția nr. 0511/2008, adresată de Marina Mastromauro, de cetățenie italiană, în 
numele Pastificio Attilio Mastromauro, privind condițiile și reglementările cu 
privire la producerea de paste făinoase în Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționara enumeră reglementările italiene și europene în vigoare, cu privire la producerea de 
paste făinoase destinate consumului uman. Pe baza unui exemplu practic, ea argumentează că 
pentru produse aproape identice sunt valabile alte reglementări. Ea se referă la inițiativele din 
domeniul îmbunătățirii legislației și solicită îmbunătățirea calității reglementărilor, precum și 
simplificarea și limitarea lor. Petiționara acuză în continuare creșterea prețurilor la materiile 
prime (făină) pentru producerea de paste făinoase și constată că unele dintre lanțurile de 
supermarket-uri vând paste făinoase la prețuri mai mici decât cele ale producătorilor. Ea 
acuză aceste lanțuri de practici de concurență neloială. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 septembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 aprilie 2009

Petiționara dorește să primească clarificări în legătură cu interpretarea legislației italiene 
privind producerea și comercializarea făinii și a pastelor făinoase (DPR 187 din 9 februarie
2001 privind regulamentul de modificare a dispozițiilor referitoare la producerea de făină și 
de paste făinoase destinate consumului uman). Mai precis, scopul plângerii privește înțelesul 
termenilor de „paste produse în conformitate cu alte cerințe decât cele prevăzute de acest 
regulament” (a se vedea articolul 12 din Decretul italian), precum și interacțiunea cu legislația 
UE privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în 
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produsele alimentare1, precum și legislația UE privind produsele alimentare destinate unei 
alimentații speciale2.

Este important de reamintit faptul că nu există nicio normă comunitară specifică privind 
producerea și comercializarea făinii și a pastelor făinoase. Prin urmare, Italia, la fel ca toate 
celelalte state membre, are dreptul de a menține sau de a adopta legislația care reglementează 
acest aspect, cu condiția ca aceasta să fie în conformitate cu Tratatul CE și cu legislația 
comunitară în vigoare, cum ar fi, de exemplu, normele privind etichetarea produselor 
alimentare, adaosul de vitamine și minerale, produsele alimentare destinate unei alimentații
speciale etc.

Legislația italiană menționată mai sus a fost notificată în mod corespunzător, în stadiul de 
proiect, în conformitate cu Directiva 98/34/CE, Comisiei și altor state membre, astfel cum se 
solicită pentru orice reglementare națională obligatorie care stabilește o specificație tehnică, 
cu excepția cazului în care aceasta transpune o legislație europeană. Comisia nu s-a opus 
adoptării sale, întrucât aceasta a părut să fie în conformitate cu Tratatul CE și cu legislația 
comunitară. 

Este de asemenea important de subliniat faptul că Comisia nu deține competențe de a 
interpreta sau de a evalua validitatea unei legi naționale ca atare, aceasta fiind competentă
doar în cazul în care există motive de îngrijorare în privința compatibilității sale cu legislația 
CE. 

În ceea ce privește interacțiunea dintre legislația italiană privind pastele făinoase și legislația 
europeană privind îmbogățirea produselor alimentare, Regulamentul 1925/2006 armonizează 
dispozițiile stipulate de lege, regulament sau acțiune administrativă în statele membre care se 
referă la adaosul de vitamine și minerale în produsele alimentare, inclusiv în pastele făinoase.
În special, acesta stabilește o listă armonizată de vitamine și minerale. Este permisă doar 
utilizarea substanțelor de pe listă, printre acestea fiind inclus și acidul folic. În plus, statelor 
membre li s-a acordat oportunitatea să implementeze o procedură de notificare pentru a 
facilita o monitorizare eficientă a acestor produse comercializate pe teritoriul lor. Notificarea 
produsului se va face concomitent cu introducerea sa pe piață și va prevedea un model de 
etichetă utilizată pentru produs. 

Statele membre nu pot să restricționeze sau să interzică comerțul cu produsele alimentare care 
sunt în conformitate cu prezentul regulament și cu actele comunitare adoptate în vederea
punerii în aplicare a acestuia, prin aplicarea de dispoziții naționale nearmonizate care 
reglementează adaosul de vitamine și minerale în produsele alimentare. 

În ceea ce privește întrebarea dacă pastele făinoase îmbogățite cu vitamine sau minerale pot fi 
considerate sau nu drept alimente destinate unei alimentații speciale (produse alimentare 
dietetice), trebuie remarcat faptul că numai alimentele care satisfac o anumită nevoie a unui 
anumit grup al populației și care se diferențiază clar de produsele alimentare destinate 
consumului normal pot fi comercializate ca produse alimentare dietetice. 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie (JO L 404, 
30.12.2006, p. 26).
2 Directiva 89/398/CEE a Consiliului din 3 mai 1989 (JO L 187, 30.6.1989, p. 27).
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În cele din urmă, petiționara solicită Parlamentului European să pună un accent mai puternic 
pe inițiativele europene pentru o mai bună legiferare și o mai bună reglementare, astfel încât 
legislația italiană să poată beneficia de un impact pozitiv din punctul de vedere al calității și al 
simplificării. 

Comisia Europeană a lansat noua strategie privind simplificarea cadrului de reglementare, 
care dezvoltă metodologii pentru modernizarea acquis-ului comunitar. În special, în ceea ce 
privește legislația alimentară, Comisia a adoptat, printre altele, o propunere de Regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor referitoare la 
produsele alimentare1. Propunerea modernizează, simplifică și clarifică schema de etichetare 
actuală a alimentelor prin reformarea diferitelor dispoziții orizontale de etichetare (normele
privind etichetarea nutrițională sunt reformate împreună cu dispozițiile privind etichetarea 
alimentelor). Utilizarea Regulamentului ca instrument juridic susține obiectivul privind
simplificarea, deoarece garantează faptul că toți actorii trebuie să respecte în același timp 
aceleași reguli. 

Asocierea Directivei 2000/13/CE cu Directiva 90/496/CEE privind indicarea valorii nutritive 
pe etichetele produselor alimentare într-un singur instrument simplifică cadrul de 
reglementare. În plus, propunerea simplifică structura Directivei 2000/13/CE, prin reformarea 
și înlocuirea dispozițiilor aflate deja în vigoare în temeiul actualei legislații orizontale de 
etichetare a alimentelor. Prin abordarea anumitor aspecte specifice de politică, propunerea va 
contribui în mod semnificativ la asigurarea unei conformități mai facile și a unei clarități 
sporite pentru părțile interesate. 

Propunerea este inclusă în cadrul programului derulat de Comisie pentru actualizarea și 
simplificarea acquis-ului comunitar și în programul său legislativ și de lucru cu cadrul de 
referință 2006/SANCO/0012.

Având în vedere faptul că petiționara face referire la posibilitatea funcționării defectuoase a 
lanțului de aprovizionare cu produse alimentare, Comisia dorește să reamintească faptul că și-
a exprimat îngrijorarea cu privire la creșterea prețurilor în cazul vânzării cu ridicata și cu 
amănuntul a produselor alimentare în cadrul unei comunicări privind „Creșterea prețurilor la 
produsele alimentare - Direcții de acțiune ale UE pentru gestionarea problemei”, care a fost 
adoptată în luna mai a anului 20083. Comunicarea sugerează câteva inițiative pentru a 
diminua impactul prețurilor crescute la alimente în UE, printre care s-a numărat instituirea
unui grup operativ care să examineze funcționarea lanțului de aprovizionare cu produse 
alimentare, inclusiv concentrarea și segmentarea de piață a vânzării cu amănuntul a 
produselor alimentare și a sectoarelor de distribuție în UE. Grupul operativ în domeniul 
produselor alimentare a elaborat cu succes un prim raport privind situația care a fost inclus în 
cea de-a doua comunicare privind „Prețurile la alimente în Europa”4 adoptată în decembrie
2008. Această ultimă comunicare propune o foaie de parcurs pentru a îmbunătăți funcționarea 

                                               
1 COM(2008)40 final.
2 Document de lucru al Comisiei: „Al treilea raport de activitate privind strategia de simplificare a cadrului 
legislativ” - COM(2009) 17.
3 COM(2008)321 final
4 COM(2008)821
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lanțului de aprovizionare cu alimente, care cuprinde cinci seturi de măsuri:

(i) promovarea competitivității lanțului de aprovizionare cu alimente
(ii) garantarea aplicării stricte și coerente a normelor privind concurența și protecția 

consumatorului pe piețele de aprovizionare cu alimente
(iii) revizuirea reglementărilor despre care se știe că ar putea crea probleme în

funcționarea lanțului de aprovizionare cu alimente 
(iv) o mai bună informare a consumatorilor, autorităților publice și operatorilor

comerciali, prin instituirea unei monitorizări permanente la nivel european a 
prețurilor la alimente 

(v) examinarea măsurilor de descurajare a speculațiilor în detrimentul operatorilor 
comerciali de pe piețele produselor agricole de bază. 

În contextul aplicării regulilor de concurență în cadrul sectorului produselor alimentare, 
piețele competitive reprezintă cea mai bună garanție pe care consumatorii o au la dispoziție cu 
privire la faptul că prețurile la alimente vor fi menținute cât mai mici cu putință, asigurând în
același timp o alegere cât mai variată posibil. Prin urmare, este important desigur să se ia în 
considerare toți factorii relevanți care afectează aceste piețe și să se examineze cu atenție 
orice operațiune de concentrare și orice comportament anticoncurențial posibil, care ar putea 
perturba funcționarea piețelor comerciale în detrimentul consumatorilor. În cazul în care
există dovezi privind existența unui comportament care încalcă normele de concurență care
trebuie abordate la nivelul UE, Comisia va analiza cu atenție problema și va decide dacă 
urmează să ia măsuri. Autoritățile naționale în materie de concurență pot, de asemenea, să ia 
măsuri împotriva practicilor anticoncurențiale care ar încălca normele de concurență ale CE 
pe o piață națională specifică. De exemplu, în februarie 2009, autoritatea italiană în materie de 
concurență a amendat producătorii de paste făinoase și sectoarele asociate pentru că au 
încheiat acorduri anticoncurențiale cu scopul de a conveni asupra creșterii prețurilor la
produsele din paste făinoase uscate. 

În plus, alte politici și reglementări (cum ar fi cele privind protecția consumatorului și 
practicile de comerț echitabil) reglementează modul de funcționare a sectorului de vânzare cu 
amănuntul și pot fi mai potrivite pentru a face față oricăror probleme care pot să apară. 

Comisia speră că aceste clarificări vor fi de ajutor și, în special, activitatea deja desfășurată în 
scopul simplificării cadrului de reglementare. 


