
CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

Instrucțiunea nr.1 din 03.10. 2019

privind interpretarea noțiunilor de aliment/produs alimentar în aplicarea dispozițiilor
art. 117 din Decizia nr.220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Național al Audiovizualului, de garant al
interesului public și de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe
media audiovizuale,

luând în considerare faptul că Regulamentul (CE) nr.1.924/2006 privind mențiunile
nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare se aplică alimentelor, produselor
alimentare și suplimentelor alimentare,

având în vedere definiția suplimentului alimentar, prevăzută de art. 2, din Directiva
2002/46/CE referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele
alimentare, conform căreia, „prin suplimente alimentare se înțeleg produsele alimentare al
căror scop este de a suplimenta regimul alimentar și care reprezintă surse concentrate de
nutrienți sau alte substanțe cu efect nutritiv sau fiziologic, singure sau în combinație,
comercializate sub formă de doză, respectiv în forme de prezentare cum ar fi capsulele, pastilele,
comprimatele, pilulele sau alte forme similare, sașete cu pulbere, fiole de lichid, flacoane cu
picător și alte forme similare de lichide și prafuri destinate să fie luate în mici cantități unitare
măsurate”;

luând în considerare motivarea dispozițiilor cuprinsă în Instrucțiunea nr.1 din 04.04.2017,
privind interpretarea și aplicarea articolului 117 lit.a^1 din Decizia C.N.A nr. 220/2011 privind
Codul de reglementare a conținutului audiovizual,

ținând cont de scopul reglementării date prin dispozițiile art.117 lit.a^1, din Decizia
nr.220/2011 de a nu încuraja consumul produselor alimentare, prin folosirea în publicitate a
minorilor cu vârste cuprinse între 3 și 15 ani, rațiune care este cu atât mai justificată în cazul
particular al suplimentelor alimentare,

în temeiul art. 17 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și
completările ulterioare,

CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
adoptă următoarea instrucțiune:

Articol unic - Dispozițiile art. 117 din Decizia nr.220/2011 privind Codul de reglementare
a conținutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare, se aplică produselor
alimentare, în sensul larg al noțiunii, implicit și suplimentelor alimentare.
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Maria Monica GUBERNAT


