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Alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică și alimentele 

destinate unor scopuri medicale speciale ***II 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 iunie 2013 referitoare la poziția în 

primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European 

și al Consiliului privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, 

alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru 

controlul greutății și de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a 

Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE ale Comisiei, a 

Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor 

(CE) nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 ale Comisiei (05394/1/2013 – C7-0133/2013 – 

2011/0156(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05394/1/2013 – C7–0133/2013), 

– având în vedere avizul motivat prezentat de către Senatul Italiei în cadrul Protocolului nr. 

2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că 

proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 26 octombrie 20111,  

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu 

articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind 

poziția în primă lectură a Consiliului (COM(2013)0241), 

– având în vedere poziția sa în primă lectură2 referitoare la propunerea Comisiei înaintată 

Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0353), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate 

publică și siguranță alimentară (A7-0191/2013), 

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură; 

2. ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție; 

3. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului; 
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4. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, 

în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene; 

5. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat 

îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul 

General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 

6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ 

 

Declarația Comisiei privind pesticidele 

 

Punând în aplicare articolul 11 alineatul (1) litera (b), Comisia va acorda o atenție deosebită 

pesticidelor care conțin substanțe active, agenți fitoprotectori sau agenți sinergici clasificați în 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/20081 ca mutageni categoria 1A sau 1B, 

cancerigeni categoria 1A sau 1B, toxici pentru reproducere categoria 1A sau 1B sau despre care 

se consideră că pot determina tulburări endocrine care ar putea cauza efecte adverse la oameni 

sau care sunt foarte toxici sau care cauzează efecte critice, cum ar fi efecte neurotoxice sau 

imunotoxice pentru dezvoltare, obiectivul final fiind evitarea utilizării lor. 

                                                 
1 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 

decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, 
precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, JO L 353, 31.12.2008, p. 1-
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