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Rezumat 

 
Termenul de “suplimentele nutritive” destinate animalelor se regaseste pentru prima data in “Propunerea 

pentru  Parlamentul European şi a Consiliului Director de modificare a Directivei 93/74/CEE privind furajele 
destinate unor scopuri nutriţionale speciale şi de modificare a Directivelor 74/63/CEE, 79/373/CEE şi 
82/471/CEE”, inaintata de catre Comisia Europeana, Parlamentului European si Consiliului Director pentru 
aprobare, in 28 iulie 1997. Propunerea nu a fost insa aprobata, motivandu-se faptul ca aceasta categorie de 
“supimente nutritive pentru animale” este deja reglementata la nivelul UE in legislatia pentru: furaje combinate, 
furaje complementare, premixuri furajere, hrana pentru scopuri nutriţionale speciale. 

In scopul armonizarii legislative pentru introducerea pe piață și utilizarea furajelor, clarificarii divergentelor 
si incertitudinilor datorate vidului legislativ existent,  în scopul asigurării unui înalt nivel de protecție a sănătății 
publice și în scopul furnizării de informații adecvate utilizatorilor și consumatorilor,  s-a elaborat si aprobat 
Regulamentul (CE) nr 767/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă şi 
utilizarea furajelor, de modificare Regulamentul (CE) nr 1831/2003 şi de abrogare a Directivei 79 / 373/EEC, 
Directiva 80/511/CEE a Consiliului, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE şi 
96/25/CE şi Decizia Comisiei 2004/217 / CE (1). 

Noul regulament simplifica si clarifica procedurile existente si modernizeza legislatia referitoare la 
comercializarea si utilizarea de materii prime pentru furaje, bioproteine si furaje combinate, inclusiv furaje 
dietetice. 

 
Cuvinte cheie: Suplimente nutritive, legislație, marketing, furaje 
 

Abstract 
 

The term "nutritional supplements" for animals is found first in the "Proposal for the European Parliament 
and of the Board amending Directive 93/74/EEC on feedingstuffs intended for particular nutritional purposes 
and amending Directives 74/63/EEC, 79/373/EEC and 82/471/EEC”, submitted by the European Commission 
to the European Parliament and Council Director for approval on July 28, 1997. The proposal was not 
approved, for the reasons ithat this category of "supimente animal nutrition” is already regulated at EU level on 
legislation to feed, supplementary feed, feed premixes, food for particular nutritional purposes. 

In order to harmonize the conditions for the marketing and use of feed, to clarify of divergences and 
uncertainties due existing legislative vacuum, in order to ensure a high level of protection of public health and 
to provide adequate information to users and consumers, The Regulation (EC) No 767/2009 of the European 
Parliament and the Council on the marketing and use of feed, amending Regulation (EC) No 1831/2003 and 
repealing Council Directive 79 / 373/EEC, Council Directive 80/511/EEC, Directives 82 / 471/CEE, 
83/228/EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commission Decision 2004/217 / EC (1) aproved. 

The new regulation simplifies and clarifies the existing procedures and renewal the legislation for the 
marketing and use of feed materials, compound feed and bioproteine, including dietary feed. 
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Termenul de “suplimente nutritive” 

destinate animalelor se regaseste pentru 
prima data in “Propunerea pentru  
Parlamentul European şi a Consiliului 
Director de modificare a Directivei 93/74/CEE 
privind furajele destinate unor scopuri 
nutriţionale speciale şi de modificare a 
Directivelor 74/63/CEE, 79/373/CEE şi 
82/471/CEE”, inaintata Comisiei pe 28 iulie 
1997. La 6 noiembrie 1997, Consiliul a 
hotărât să consulte Comitetul Economic şi 

Social (CESE)1, cu privire la propunerea sus 
mentionata.  

Ca raspuns la opinia Parlamentului 
European  privind Propunerea de modificare, 
prezentata in sedinta din 19 februarie 1998 a 
Parlamentului European, Comisia a decis sa 
modifice propunerile prezentate pentru 

                                            
1 CESE: Comitetul Economic si Social European este un organ 
consultativ al Uniunii Europene. Înfiinţat în 1957, acesta are rol 
consultativ pe lângă instituţiile europene mari (Comisia Europeană, 
Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European). Consilierea se 
realizeaza prin avize privind propunerile legislative ale UE şi, de 
asemenea, prin elaborarea de avize din proprie iniţiativă privind teme 
care, în opinia CESE, ar trebui abordate. 
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Articolul 2 (1) (d) si (e), Articolul 3 si Articolul 
6 (1) (b).  

Definitia suplimentelor nutritive conform 
modificarilor aduse de Comisia Europeana la 
Articolul 2 (1) (d) este urmatoarea: "(d) 
suplimente nutritive pentru animale înseamnă 
orice preparat care conţine substanţe cu un 
scop exclusiv nutriţional, care, prin virtutea 
naturii lor, concentratiei sau conditiilor 
specifice de utilizare sunt destinate 
administrarii la animale pe cale orală, 
suplimentar hranei zilnice , astfel încât să 
răspundă nevoilor temporare suplimentare  în 
reproductie sau in anumite împrejurări de 
viaţă şi care nu pot fi considerate ca furaje 
(alimente) complementare sau ca furaje 
pentru scopuri nutritionale speciale. 

Opinia Comitetului Economic si Social a 
fost facuta publica in şedinţa din 25 februarie 
1998, unde s - a adoptat următoarea decizie 
(76 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 6 
abţineri). “Prezenta propunere introduce o 
nouă categorie de "Suplimente nutritive 
pentru animale" în legislatia comunitara. 
Acestea sunt amestecuri concentrate de 
urme de metale, vitamine etc, care sunt 
utilizate suplimentar cu alte furaje/alimente. 
Această categorie nou adaugata este deja 
reglementata la nivelul UE in legislatia pentru: 
furaje combinate,  furaje complementare, 
premixuri furajere,  hrana pentru scopuri 
nutriţionale speciale”. 

Atat Propunerea de modificare a 
Directivei Consiliului 93/74/EEC transmisa 
Parlamentului european si  Consiliului 
Director, precum si raspunsul Comisiei 
Europene si a opiniei Comitetului Economic si 
Social sunt publicate in Jurnalul  Oficial al 
Comisiei Europene.  

La data de 1 septembrie 2009, a fost 
publicat Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 
13 iulie 2009 privind introducerea pe piaţă şi 
utilizarea furajelor, de modificare 
Regulamentul (CE) nr 1831/2003 şi de 
abrogare a Directivei 79 / 373/EEC, Directiva 
80/511/CEE a Consiliului, a Directivelor 
82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 
93/113/CE şi 96/25/CE şi Decizia Comisiei 
2004/217 / CE (1). 

Prezentul regulament are drept scop 
armonizarea condiţiilor de introducere pe 
piaţă şi de utilizare a furajelor, în scopul 
asigurari unui nivel ridicat de siguranţă a 
hranei pentru animale şi, astfel, a unui nivel 
ridicat de protecţie a sănătăţii publice.  

Potrivit comunicarii facute de Asociatia 
europeana pentru aditivi furajeri si premixuri 
(FEFANA)2, aceste dispoziţii se aplică la 
comercializarea şi utilizarea furajelor atat 
pentru produsele alimentare cat si pentru 
produsele non alimentare din cadrul 
Comunităţii Europene, inclusiv cerinţele 
privind etichetarea, ambalarea şi prezentarea.  

După o lungă perioadă de timp fără 
cerinte legale, produsele care contin 
concentraţii foarte mari de aditivi pentru hrana 
animalelor (cunoscute ca "suplimentele 
nutritive") sunt incluse în prezent în acest nou 
regulament şi vor fi clasificate ca "hrana 
complementara dietetica".  

O gamă largă de produse care conţin 
concentraţii foarte mari de aditivi pentru hrana 
animalelor (cum ar fi  bolurile, brichete, 
precum şi un număr de produse aplicabile in 
apa, paste, etc) până acum au fost lipsite de 
o clasificare clara si neechivoca de 
reglementare legislativa în UE.  

Prin acest Regulament se clarifica acum 
situaţia prin care acest tip de hrană.  

Noul regulament, clasifica produsele 
concentrate, în funcţie de nivelul lor de aditivi 
pentru hrana animalelor, fie ca furaje 
complementare fie ca  furaje utilizate în 
scopuri nutriţionale speciale ("furaje 
complementare dietetice”).  

La o concentraţie scăzută de aditivi, 
produse vor fi considerate fie ca furajele 
complementare, fie ca hrană dietetica pentru 
animale ca şi în trecut.  

Cu toate acestea atunci când 
concentraţia anumitor aditivi va depăşi de 100 
de ori limita maximă admisă pentru furaje 
complete, produsul va fi considerat ca un 
aliment dietetic, cu conditia sa corespunda 
cerinţelor din lista pentru scopuri nutriţionale 
speciale. 

Toate produsele care fac scopul acestui 
regulament circula pe piata comunitara liber 
si nu necesita obtinerea unei autorizatii de 
comercializare. 

Conform art. 4 al Regulamentului, 
produsele pot fi introduse pe piată si utilizate 
numai dacă sunt sigure, nu au efect negativ 
direct asupra mediului înconjurător sau a 
bunăstării animalelor, sunt sănătoase, 
originale, pure, adaptate utilizării prevăzute, 

                                            
2 FEFANA este asociatia operatorilor europeni pentru aditivi si 
premixuri utilizate in hrana animalelor. Asociaţia, fondata in 1963, 
asigura interfata dintre industria de aditivi si premixuri furajere şi 
autorităţile Uniunii Europene, inclusiv autorităţile statelor membre, în 
scopul de a promova, proteja şi apăra interesele generale comune 
privind aditivii furajeri si premixurile utilizate in hrana animalelor. 
FEFANA si-a adus un aport major in elaborarea Regulamentului 
767/2009. 



Simona Sturzu & Luminița Paraschiv                                                                                                                Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 

 

Year 4,  o. 1. Apr. 2010 

 

 
 

12 

de calitate comercială si sunt etichetate, 
ambalate si prezentate în conformitate cu 
dispozitiile prezentului regulament si cu 
legislatia comunitară aplicabilă. 

Regulamentul (CE) 767/2009 privind 
utilizarea şi introducerea pe piaţă a hranei 
pentru animale prevede o perioadă de 
tranziţie de un an in care produsele existente 
pe piata, care se supun acestui regulament 
sa se conformeze noilor cerinte.  

Regulamentul va intra in vigoare in 
septembrie 2010. 
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