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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 1162/2019, adresată de Renata Sutor, de cetățenie poloneză, 
privind modificarea legislației UE

1. Rezumatul petiției

Petiționara sugerează că legislația UE ar trebui modificată introducându-se, printr-o directivă, 
indicații pentru produsele alimentare și comerciale pe piața Uniunii Europene sub formă de 
stele de calitate, de la unu la cinci. Stelele ar trebui să fie acordate în scopul protejării sănătății 
umane, de exemplu, produsele ecologice ar trebui să primească cinci stele. Mai mult, potrivit 
petiționarei, ar trebui să se interzică publicitatea la jucăriile pentru copii în UE în perioadele din 
noiembrie și decembrie, precum și în mai și iunie. De asemenea, ar trebui introdusă o interdicție 
privind recurgerea la psihologia copiilor în scopuri comerciale. În sfârșit, petiționara solicită 
introducerea în legislația fiscală a unui prag de TVA (anual) de la care va trebui plătită taxa 
pentru prestarea de servicii juridice și de contabilitate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 martie 2020. Comisia a fost invitată să ofere informații [articolul 
227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Observații privind introducerea de indicații sub formă de stele de calitate în scopul protejării 
sănătății umane, de la una la cinci, pentru produsele alimentare și comerciale de pe piața UE; 
produsele ecologice ar trebui să primească cinci stele

Din decembrie 2016 Regulamentul privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 
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alimentare1 prevede ca marea majoritate a produselor alimentare preambalate să includă o 
declarație nutrițională, adesea pe spatele ambalajului, care să permită consumatorilor să aleagă 
în cunoștință de cauză și luând în considerare aspectele legate de sănătate. 

În conformitate cu normele actuale ale UE, indicarea informațiilor nutriționale pe câmpul 
principal al ambalajului alimentar (cunoscut drept „partea din față a ambalajului”) este posibilă 
în mod voluntar, în conformitate cu cerințele legislației Uniunii. Etichetarea nutrițională pe 
partea din față a ambalajului are scopul de a-i ajuta pe consumatori să facă alegeri alimentare 
prin oferirea de informații nutriționale pe scurt. 

Instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale din domeniul sănătății și/sau sectorul privat 
au creat o varietate de sisteme de etichetare pe partea din față a pachetului. Anumite mențiuni 
nutriționale de pe partea din față a ambalajului reiau pur și simplu anumite părți din declarația 
nutrițională obligatorie. Unii utilizează elemente grafice, cum ar fi codificarea cromatică, 
pentru a indica nivelurile nutrimentelor, iar alții evaluează calitatea nutritivă și din perspectiva 
sănătății a unui produs folosind un sistem de notare sau un logo. Un sistem de notare 
recomandat în prezent de unele state membre operatorilor din sectorul alimentar este Nutri-
Score. Eticheta nu utilizează stele, așa cum se menționează de către petiționară, însă utilizează 
o scală. Eticheta constă într-o scală de cinci culori, de la verde închis indicând produse 
alimentare cu cea mai ridicată calitate nutritivă la portocaliu închis pentru produse cu calitate 
nutritivă mai scăzută, asociate cu literele de la A la E. Algoritmul pentru calcularea scorului 
nutritiv ia în considerare atât elemente negative (zaharuri, grăsimi saturate, sare și calorii), cât 
și pozitive (proteine, fibre, fructe, legume, leguminoase și fructe cu coajă). 

Comisia recunoaște interesul crescând al consumatorilor din UE pentru aspectele legate de 
sănătate ale alimentelor pe care le consumă. Pactul verde european2, adoptat la 11 decembrie 
2019, anunță strategia „De la fermă la consumator”, care prevede un sistem alimentar echitabil, 
sănătos și ecologic. În Strategia „De la fermă la consumator”3, adoptată de Comisie la 20 mai 
2020, Comisia anunță acțiuni menite să îmbunătățească informarea consumatorilor în legătură 
cu aspecte precum valoarea nutritivă a alimentelor. 

În ceea ce privește etichetarea produselor alimentare ecologice, se aplică norme speciale ale 
UE. Regulamentul Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice4 
stabilește principiile, obiectivele și normele generale privind producția ecologică și definește 
modul în care ar trebui să fie etichetate produsele ecologice. Acest regulament este completat 
de mai multe acte de punere în aplicare ale Comisiei privind producția, distribuția și 
comercializarea produselor ecologice. Aceste acte legislative formează împreună temeiul 
juridic care reglementează dacă produsele, inclusiv cele care au fost importate din țări din afara 
UE, pot fi comercializate ca produse ecologice în UE și când se poate utiliza sigla ecologică a 

1 Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind 
informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 
și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a 
Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului 
(CE) nr. 608/2004 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE), JO L 304, 22.11.2011, p. 18-63.
2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
3https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-
fork_ro și https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
4 Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, JO L 189, 20.7.2007, p. 1–23.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_ro
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
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UE. Începând din 2021, regulamentul va fi înlocuit cu noul Regulament (UE) 2018/8485, care 
revizuiește și consolidează normele UE privind producția și etichetarea produselor ecologice în 
legătură cu sistemul de control, regimul comercial și normele de producție. Aceasta urmărește 
să creeze astfel condiții de concurență echitabile pentru operatori, să armonizeze și să simplifice 
normele și să crească încrederea consumatorilor în produsele ecologice și în logoul UE pentru 
producția ecologică. 

În ceea ce privește indicațiile vizând sănătatea umană pentru produsele comerciale 
nealimentare, Comisia ar dori să sublinieze faptul că marcajul „CE” apare pe numeroase 
produse comercializate pe piața unică extinsă din Spațiul Economic European (SEE). Acest 
marcaj semnifică faptul că produsele vândute în SEE sunt considerate ca satisfăcând cerințe 
ridicate în materie de siguranță, sănătate și protecție a mediului. Prin aplicarea marcajului CE 
pe un produs, producătorul declară că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile 
marcajului CE și poate fi comercializat în întregul SEE. Acest lucru este valabil și pentru 
produsele fabricate în alte țări și care sunt vândute în SEE. Marcajul CE le permite 
consumatorilor să se bucure de același nivel de protecție a sănătății, siguranței și protecției 
mediului în întregul SEE. 

Nu pare a fi posibilă o clasificare sub forma unui sistem utilizând stele în scopuri de sănătate 
umană. Pentru a da exemplul jucăriilor, ele trebuie să respecte toate cerințele de siguranță 
aplicabile și alte cerințe prevăzute în Directiva 2009/48/CE6 privind siguranța jucăriilor și în 
alte acte legislative relevante ale UE. Toate jucăriile trebuie să satisfacă același nivel înalt de 
protecție a copiilor. Nu pare a fi posibilă o clasificare a calității jucăriilor sub forma unui sistem 
de la una la cinci stele în scopuri de sănătate umană. toate jucăriile ar trebui să fie notate cu 
cinci stele.

Observații privind introducerea unei interdicții asupra publicității la jucăriile pentru copii și 
interzicerea utilizării comerciale a psihologiei copilului. 

În conformitate cu normele actuale ale UE privind protecția consumatorilor, în special Directiva 
2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale7 (denumită în continuare „Directiva privind 
practicile comerciale neloiale”), comercianților le este interzis să recurgă la practici 
manipulatoare de comercializare care vizează copiii. Anexa I la directivă enumeră practici 
comerciale concrete considerate neloiale și interzise în toate statele membre. Punctul 28 din 
anexa I interzice următoarele practici: „(a) include în reclamă îndemnul direct adresat copiilor 
de a cumpăra produsele promovate sau de a convinge părinții sau alți adulți să le cumpere 
produsele promovate”. această interdicție include exercitarea de presiuni asupra copiilor pentru 
a cumpăra un produs direct sau pentru a convinge adulții să le cumpere produse. 

Observații privind introducerea în legislația fiscală a unui prag al taxei pe valoarea adăugată 
(TVA) (anual) pentru prestarea de servicii juridice și de contabilitate

5 Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția 
ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului 
(JO L 150, 14.6.2018, p. 1-92).
6 Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor 
(Text cu relevanță pentru SEE), JO L 170, 30.6.2009, p. 1-37.
7 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale 
neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori, JO L 149, 11.6.2005, p. 22.
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Directiva TVA8 prevede un regim special pentru întreprinderile mici.

În conformitate cu articolul 287 din Directiva TVA, statele membre pot scuti de la plata TVA 
persoanele impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește - în cazul Poloniei - 
echivalentul a 40 000 EUR9 în moneda națională. În prezent, Polonia scutește persoanele 
impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 200 000 PLN (articolul 113 alineatul 
(1) din Legea poloneză privind TVA). 

Totuși, articolul 283 alineatul (2) din Directiva TVA lasă la latitudinea statelor membre 
excluderea oricăror tranzacții de la această scutire.

Având în vedere cele de mai sus, Polonia este liberă să excludă prestarea de servicii juridice, la 
care face referire petiționara, de la scutirea în cauză.

Concluzie

Concluzii privind introducerea indicațiilor sub formă de stele de calitate

În conformitate cu normele actuale ale UE, statele membre pot recomanda operatorilor din 
sectorul alimentar - pentru produsele alimentare introduse pe piață - utilizarea unui sistem de 
etichetare nutrițională pe partea din față a ambalajului care indică, utilizând un sistem de 
clasificare cu cinci niveluri, calitatea nutrițională generală a alimentelor și efectul lor asupra 
sănătății umane. Recunoscând interesul tot mai mare al consumatorilor din UE pentru aspectele 
legate de sănătate ale alimentelor pe care le consumă, Comisia va analiza modalități de 
îmbunătățire a informării consumatorilor în legătură cu valoarea nutrițională a alimentelor în 
întreaga UE în cadrul Strategiei „De la fermă la consumator”. În ceea ce privește etichetarea 
produselor alimentare ecologice, se aplică normele speciale ale UE, care precizează când poate 
fi utilizată sigla ecologică a UE.

Marcajul CE, care apare pe multe produse (nealimentare) comerciale tranzacționate pe piața 
unică extinsă din Spațiul Economic European (SEE), indică faptul că produsele au fost evaluate 
și satisfac cerințe înalte în materie de siguranță, sănătate și protecție a mediului. Sugestia 
petiționarei de a aloca de la una la cinci stele unor produse comerciale din motive de sănătate 
umană nu ar duce la o diferențiere, deoarece produsele trebuie să respecte toate cerințele 
aplicabile în materie de sănătate, în caz contrar acestea neputând fi introduse pe piața SEE. De 
exemplu, toate jucăriile, care trebuie să respecte toate cerințele de siguranță aplicabile și alte 
cerințe prevăzute în Directiva 2009/48/CE privind siguranța jucăriilor și în alte acte legislative 
relevante ale UE, ar trebui să fie notate cu cinci stele. 

Concluzii privind introducerea unei interdicții asupra publicității la jucăriile pentru copii și 
interzicerea utilizării comerciale a psihologiei copilului 

Normele actuale ale UE privind protecția consumatorilor, în special Directiva 2005/29/CE 
privind practicile comerciale neloiale, interzic deja practicile comerciale manipulatoare, care 
includ îndemnuri directe adresate copiilor de a cumpăra produse promovate sau de a-și 

8 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, 
JO L 347, 11.12.2006, p. 1-118.
9 Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1919 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Deciziei 
2009/790/CE de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispozițiile articolului 287 
din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată
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convinge părinții sau alți adulți să le cumpere produsele promovate. Punerea în aplicare a 
directivei ține de competența instanțelor naționale și a autorităților de protecție a 
consumatorilor.

Concluzii privind introducerea în legislația fiscală a unui prag al TVA (anual) pentru prestarea 
de servicii juridice și de contabilitate 

Directiva TVA prevede deja o scutire de TVA pentru întreprinderile mici a căror cifră de afaceri 
anuală se situează sub un anumit prag, care este actualmente, în cazul Poloniei, de 40 000 EUR.

Cu toate acestea, statele membre pot exclude de la scutire anumite tranzacții, inclusiv 
prestarea de servicii juridice la care se referă petiționara. 


