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REGULAMENTUL (UE) Nr. …/…

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din 

privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008

şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97

şi a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2,

                                               

1 JO C 224, 30.8.2008, p. 81.
2 Poziţia Parlamentului European din 25 martie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi 

poziţia Consiliului în primă lectură din ….(nepublicată încă în Jurnalul Oficial), poziţia 
Parlamentului European din …(nepublicată încă în Jurnalul Oficial). 
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întrucât: 

(1) Libera circulaţie a unor produse alimentare sigure şi sănătoase constituie un aspect esenţial 

al pieţei interne şi contribuie în mod semnificativ la sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor, 

precum şi la interesele sociale şi economice ale acestora. Diferenţele dintre actele cu putere 

de lege şi actele administrative naţionale privind evaluarea siguranţei şi autorizarea 

alimentelor noi pot împiedica libera circulaţie a acestora prin crearea unor condiţii de 

concurenţă neloială.

(2) Este necesar să se asigure un nivel înalt de protecţie a sănătăţii umane în cadrul punerii în 

aplicare a politicilor Uniunii. Ar trebui să se acorde atenţia cuvenită, atunci când este 

cazul, protecţiei mediului şi bunăstării animalelor.
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(3) Normele Uniunii privind alimentele noi au fost stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 258/97 

al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele şi 

ingredientele alimentare noi1 şi prin Regulamentul (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei din 20 

septembrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare privind punerea la dispoziţia publicului 

a anumitor informaţii şi protecţia informaţiilor furnizate în conformitate cu Regulamentul 

(CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului2. Din motive de claritate, 

Regulamentul (CE) nr. 258/97 şi Regulamentul (CE) nr. 1852/2001 ar trebui să fie 

abrogate şi Regulamentul (CE) nr. 258/97 ar trebui înlocuit cu prezentul regulament. 

Recomandarea 97/618/CE a Comisiei din 29 iulie 1997 privind aspectele ştiinţifice şi 

prezentarea informaţiilor necesare pentru susţinerea cererilor de introducere pe piaţă a 

alimentelor noi şi a ingredientelor alimentare noi şi pregătirea de rapoarte de evaluare 

iniţiale în temeiul Regulamentului (CE) Nr. 258/97 al Parlamentului European şi al 

Consiliului 3 ar trebui să devină, prin urmare, caducă în ceea ce priveşte alimentele noi. 

                                               

1 JO L 43, 14.2.1997, p. 1. 
2 JO L 253, 21.9.2001, p. 17.
3 JO L 253, 16.9.1997, p. 1.
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(4) Pentru a asigura continuitatea cu Regulamentul (CE) nr. 258/97, neutilizarea pentru 

consumul uman la un nivel semnificativ în cadrul Uniunii înainte de data aplicării 

Regulamentului (CE) nr. 258/97, şi anume 15 mai 1997, ar trebui să rămână criteriul 

conform căruia un aliment este considerat drept nou. Utilizarea în cadrul Uniunii se referă 

la utilizarea în statele membre, indiferent de data aderării acestora la Uniunea Europeană.

(5) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, 

de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a 

procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare1 se aplică. Ar trebui să se 

clarifice şi să se actualizeze definiţia actuală a alimentului nou prin înlocuirea categoriilor 

existente, făcându-se o trimitere la definiţia generală a alimentului din regulamentul 

respectiv. 

                                               

1 JO L 31, 1.2.2002, p. 1. 
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(6) De asemenea, ar trebui să se precizeze că un aliment trebuie considerat drept nou atunci 

când i se aplică o tehnologie de producţie care nu a mai fost utilizată anterior pentru 

producţia alimentelor în Uniune. În special, prezentul regulament ar trebui să reglementeze 

tehnologiile noi de reproducere şi noile procese de producţie a alimentelor, care au un efect 

asupra alimentelor şi, prin urmare, ar putea avea un efect asupra siguranţei alimentare. În 

consecinţă, alimentele noi ar trebui să includă alimente derivate din animale produse prin 

tehnici netradiţionale de reproducere şi din descendenţii acestora, alimente derivate din 

plante produse prin tehnici netradiţionale de cultivare, alimente obţinute prin noi procese 

de producţie, care pot avea un efect asupra alimentelor care conţin sau care au la bază 

nanomateriale fabricate. Alimentele derivate din noi soiuri de plante sau rasele de animale 

produse prin tehnici de reproducere tradiţionale nu ar trebui considerate drept alimente noi. 

În plus, ar trebui să se clarifice faptul că alimentele provenite din ţări terţe şi care sunt noi 

în Uniune pot fi considerate tradiţionale numai dacă sunt derivate din producţia primară, 

astfel cum este definită în Regulamentul (CE) nr. 178/2002, indiferent dacă sunt prelucrate 

sau neprelucrate (de exemplu fructe, dulceaţă, suc de fructe). Cu toate acestea, alimentele 

astfel obţinute ar trebui să nu includă alimente derivate din animale sau plante cărora li s-a 

aplicat o tehnică netradiţională de reproducere sau alimente produse din descendenţii 

acestor animale, şi nici alimente cărora li se aplică un nou proces de producţie.
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(7) Cu toate acestea, având în vedere avizul Grupului european pentru etică în domeniul 

ştiinţei şi al noilor tehnologii, constituit prin Decizia Comisiei din 16 decembrie 1997, aviz 

emis la 16 ianuarie 2008, precum şi avizul Autorităţii Europene pentru Siguranţa 

Alimentară, adoptat la 15 iulie 2008, tehnicile de clonare a animalelor, precum tehnica 

transferului de nuclee ale celulelor somatice, au caracteristici specifice, ceea ce indică 

faptul că prezentul regulament nu poate acoperi toate aspectele legate de clonare. Prin 

urmare, alimentele derivate din animale obţinute printr-o tehnică de clonare şi din 

descendenţii acestora ar trebui să facă obiectul unui raport prezentat de Comisie 

Parlamentului European şi Consiliului, urmat, atunci când este cazul, de o propunere 

legislativă. În cazul în care se adoptă o legislaţie specială, domeniul de aplicare al 

prezentului regulament ar trebui adaptat în consecinţă. 

(8) Ar trebui adoptate măsuri de punere în aplicare pentru a furniza criterii care să permită să 

se determine mai uşor dacă un aliment a fost utilizat pentru consumul uman la un nivel 

semnificativ în cadrul Uniunii înainte de 15 mai 1997. În cazul în care, anterior respectivei 

date, un aliment a fost folosit exclusiv ca supliment alimentar sau în cadrul unui supliment 

alimentar, astfel cum este definit în Directiva 2002/46/CE 1, acesta ar trebui să poată fi 

introdus pe piaţa din cadrul Uniunii după această dată în vederea aceleiaşi utilizări fără a fi 

considerat un aliment nou. Cu toate acestea, acea utilizare ca supliment alimentar sau în 

cadrul unui supliment alimentar nu ar trebui luată în considerare pentru a determina dacă 

alimentul a fost utilizat pentru consumul uman la un nivel semnificativ în cadrul Uniunii 

înainte de 15 mai 1997. Prin urmare, alte utilizări ale alimentului respectiv decât cele ca 

supliment alimentar sau în cadrul unui supliment alimentar, ar trebui autorizate în 

conformitate cu prezentul regulament.

                                               

1 Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 iunie 2002 
referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre privind suplimentele alimentare 
(JO L 183, 12.7.2002, p. 51). 
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(9) Utilizarea nanomaterialelor fabricate în producţia de alimente ar putea spori odată cu 

continuarea dezvoltării tehnologiei. Pentru a asigura un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii 

umane, libera circulaţie a bunurilor şi securitatea juridică pentru producători, este necesar 

să se elaboreze o definiţie uniformă a nanomaterialului fabricat la nivel internaţional. 

Uniunea ar trebui să depună eforturi pentru a ajunge la un acord cu privire la o definiţie în 

cadrul forurilor internaţionale corespunzătoare. Dacă se ajunge la un astfel de acord, 

definiţia din prezentul regulament a nanomaterialului fabricat ar trebui adaptată în mod 

corespunzător.

(10) Produsele alimentare fabricate din ingrediente alimentare care nu se află sub incidenţa 

prezentului regulament, în special prin schimbarea ingredientelor alimentare, a compoziţiei 

sau a cantităţilor acestora, nu ar trebui considerate drept alimente noi. Cu toate acestea, 

modificările aduse unui ingredient alimentar, de exemplu extractele selective sau utilizarea 

altor părţi dintr-o plantă care nu fuseseră utilizate înainte pentru consumul uman în cadrul 

Uniunii, ar trebui să se afle în continuare sub incidenţa prezentului regulamentul.
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(11) Dispoziţiile Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz 

uman1 ar trebui să se aplice atunci când, ţinând seama de toate caracteristicile unui produs, 

acesta poate intra sub incidenţa definiţiei „medicamentelor“ şi a definiţiei unui produs 

reglementată de alte dispoziţii legale ale Uniunii. În acest sens, dacă, în conformitate cu 

Directiva 2001/83/CE, un stat membru stabileşte că un produs este un medicament, acesta 

ar trebui să poată restrânge introducerea pe piaţă a unui astfel de produs în conformitate cu 

dreptul Uniunii. Mai mult, medicamentele sunt excluse din definiţia alimentului, astfel cum 

este stabilită în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 şi nu ar trebui să li se aplice prezentul 

regulament.

(12) Alimentele noi autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 ar trebui să îşi 

menţină statutul de alimente noi, însă orice nouă utilizare a acestora ar trebui să facă 

obiectul unei autorizaţii.

                                               

1 JO L 311, 28.11.2001, p. 67.
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(13) Alimentele destinate unor utilizări tehnologice sau care sunt modificate genetic ar trebui 

excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Prin urmare, alimentele 

modificate genetic aflate sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1829/20021, alimentele 

utilizate exclusiv ca aditivi aflate sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1333/2008 2, 

aromele aflate sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1334/20083, enzimele aflate sub 

incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1332/2008 4, precum şi solvenţii de extracţie aflaţi sub 

incidenţa Directivei 2009/32/CE5 nu intră sub incidenţa prezentului regulament. 

                                               

1 Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 
septembrie 2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic 
(JO L 268, 18.10.2003, p. 1).

2 Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 
decembrie 2008 privind aditivii alimentari (JO L 354, 31.12.2008, p. 16).

3 Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 
decembrie 2008 privind aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi 
aromatizante destinate utilizării în şi pe produsele alimentare (JO L 354, 31.12.2008, p. 34).

4 Regulamentul (CE) nr. 1332/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 
decembrie 2008 privind enzimele alimentare (JO L 354, 31.12.2008, p. 7).

5 Directiva 2009/32(CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 de 
apropiere a legislaţiilor statelor membre privind solvenţii de extracţie utilizaţi la fabricarea 
produselor alimentare şi a ingredientelor alimentare (reformare) (JO L 141, 6.6.2009, p. 3). 
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(14) Utilizarea vitaminelor şi mineralelor este reglementată de acte legislative sectoriale din 

domeniul alimentar. Prin urmare, vitaminele şi mineralele care se află sub incidenţa 

Directivei 2002/46/CE, a Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine şi minerale, precum şi de 

anumite substanţe de alt tip în produsele alimentare1 şi a Directivei 2009/39/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind produsele alimentare cu 

destinaţie nutriţională specială (reformare)2 ar trebui, prin urmare, să fie excluse din 

domeniul de aplicare al prezentului regulament. Cu toate acestea, respectivele acte 

normative speciale nu reglementează cazurile în care vitaminele şi substanţele minerale 

autorizate sunt obţinute prin metode de producţie sau prin utilizarea de noi surse care nu au 

fost luate în considerare atunci când au fost autorizate. Prin urmare, până la modificarea 

respectivelor acte normative speciale, acele vitamine şi substanţe minerale nu ar trebui să 

fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament atunci când metodele de 

producţie sau noile surse duc la schimbări semnificative la nivelul compoziţiei sau 

structurii vitaminelor sau mineralelor care le influenţează valoarea nutritivă, modul în care 

sunt metabolizate sau nivelul de substanţe nedorite.

(15) Alimentele noi, altele decât vitaminele şi mineralele, destinate unor utilizări nutriţionale 

speciale, îmbogăţirii alimentelor sau utilizării ca suplimente alimentare, ar trebui evaluate 

în conformitate cu prezentul regulament. Acestora ar trebui să li se aplice în continuare 

normele prevăzute în Directiva 2002/46/CE, în Regulamentul (CE) nr. 1925/2006, în 

Directiva 2009/39/CE şi în directivele speciale menţionate în Directiva 2009/39/CE şi în 

anexa I la respectiva directivă.

                                               

1 JO L 404, 30.12.2006, p. 26.
2 JO L 124, 20.5.2009, p. 21. 
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(16) Stabilirea faptului dacă un aliment a fost folosit pentru consumul uman la un nivel 

semnificativ în cadrul Uniunii înainte de 15 mai 1997, ar trebui să se întemeieze pe

informaţiile furnizate de operatorii din sectorul alimentar şi, după caz, pe alte informaţii 

disponibile în statele membre. În cazul în care informaţiile referitoare la consumul uman 

înainte de 15 mai 1997 nu există sau nu sunt suficiente, ar trebui să fie stabilită o procedură 

simplă şi transparentă de culegere a acestor informaţii, prin implicarea Comisiei, a statelor 

membre şi a oricăror părţi interesate. 

(17) Alimentele noi ar trebui introduse pe piaţa din cadrul Uniunii doar dacă sunt sigure şi nu 

induc în eroare consumatorul. În plus, în cazul în care alimentul nou este destinat înlocuirii 

unui alt aliment, acesta nu ar trebui să difere de acel aliment într-o măsură în care să 

prezinte dezavantaje nutriţionale pentru consumator.
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(18) Este necesar să se aplice o procedură armonizată şi centralizată de evaluare a siguranţei şi 

de autorizare, care să fie eficientă, limitată în timp şi transparentă. În vederea unei mai 

mari armonizări a diferitelor proceduri de autorizare a alimentelor, evaluarea siguranţei 

alimentelor noi şi includerea acestora pe lista Uniunii ar trebui să se efectueze în 

conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de 

autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare şi aromele alimentare1, care ar 

trebui să fie aplicabilă ori de câte ori nu există o derogare expresă prevăzută în prezentul 

regulament. La primirea unei cereri de aprobare a unui produs ca aliment nou, Comisia ar 

trebui să evalueze valabilitatea şi aplicabilitatea cererii. Autorizarea unui aliment nou ar 

trebui să ţină seama şi de alţi factori relevanţi pentru domeniul în cauză, inclusiv factori 

etici, de mediu, factori privind bunăstarea animalelor, precum şi principiul precauţiei.

(19) De asemenea, este necesar să se stabilească criteriile de evaluare a riscurilor care pot 

rezulta din utilizarea alimentelor noi. Pentru a asigura evaluarea ştiinţifică armonizată a 

alimentelor noi, aceste evaluări ar trebui să fie efectuate de Autoritatea Europeană pentru 

Siguranţa Alimentară („autoritatea“).

                                               

1 JO L 354, 31.12.2008, p. 1.
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(20) În prezent, nu există informaţii adecvate cu privire la riscurile asociate nanomaterialelor 

fabricate. Pentru o mai bună evaluare a siguranţei acestora, Comisia, în cooperare cu 

autoritatea, ar trebui să elaboreze metodologii de testare care să ţină seama de 

caracteristicile specifice ale nanomaterialelor fabricate.

(21) În vederea simplificării procedurilor, solicitanţilor ar trebui să li se permită să prezinte o 

singură cerere pentru alimente reglementate de diferite acte legislative sectoriale din 

domeniul alimentar. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 ar trebui modificat în 

consecinţă. Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, 

Uniunea Europeană s-a substituit Comunităţii Europene şi i-a succedat acesteia şi de aceea, 

în cuprinsul regulamentului respectiv, termenul „Comunitate” ar trebui înlocuit cu 

termenul „Uniune”. 
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(22) În cazul în care alimente tradiţionale din ţări terţe sunt incluse pe lista alimentelor 

tradiţionale provenite din ţări terţe, acestea ar trebui să poată fi introduse pe piaţa din 

cadrul Uniunii în condiţiile care corespund celor pentru care experienţa utilizării 

alimentare în condiţii de siguranţă a fost demonstrată. În ceea ce priveşte evaluarea şi 

gestionarea siguranţei alimentelor tradiţionale provenite din ţări terţe, ar trebui luată în 

considerare experienţa utilizării alimentare în condiţii de siguranţă a acestora în ţara lor de 

origine. Experienţa utilizării alimentare în condiţii de siguranţă nu ar trebui să includă 

utilizările nealimentare sau utilizările care nu au loc în cadrul unui regim alimentar normal. 

(23) După caz, ar trebui introduse cerinţe de monitorizare a utilizării alimentelor noi destinate 

consumului uman după introducerea acestora pe piaţă, pe baza concluziilor rezultate în 

urma evaluării siguranţei. 

(24) Includerea unui aliment nou pe lista Uniunii a alimentelor noi sau pe lista alimentelor 

tradiţionale provenite din ţări terţe nu ar trebui să aducă atingere posibilităţii de evaluare a 

efectelor consumului general al unei substanţe care se adaugă la acel aliment sau care este 

utilizată pentru fabricarea acestuia sau a unui produs comparabil în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 1925/2006. 
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(25) În anumite situaţii, pentru a stimula cercetarea şi dezvoltarea în cadrul industriei 

agroalimentare şi, în acest fel, inovarea, dovezile ştiinţifice recente şi datele care fac 

obiectul unui drept de proprietate intelectuală furnizate în sprijinul unei cereri de includere 

a unui aliment nou pe lista Uniunii ar trebui protejate. Respectivele date şi informaţii nu ar 

trebui folosite în beneficiul unui solicitant ulterior în cursul unei perioade de timp limitate, 

fără acordul primului solicitant. Protecţia datelor ştiinţifice furnizate de un solicitant nu ar 

trebui să îi împiedice pe alţi solicitanţi să ceară includerea unui aliment nou pe lista 

Uniunii pe baza propriilor lor date ştiinţifice. 

(26) Alimentele noi fac obiectul cerinţelor generale de etichetare prevăzute în 

Directiva 2000/13/CE 1 precum şi, după caz, cerinţelor de indicare a valorii nutritive pe 

etichete, stabilite în Directiva 90/496/CEE2 . În anumite cazuri, poate fi necesar ca eticheta 

să conţină informaţii suplimentare, în special în ceea ce priveşte descrierea alimentului, 

originea sa sau condiţiile sale de utilizare. Prin urmare, atunci când un aliment nou este 

inclus pe lista Uniunii sau pe lista alimentelor tradiţionale provenite din ţări terţe, pot fi 

impuse condiţii de utilizare sau obligaţii de etichetare specifice care, inter alia, ar putea fi 

legate de orice caracteristici specifice sau proprietăţi ale alimentelor, precum compoziţia, 

valoarea nutritivă sau efectele asupra nutriţiei şi utilizarea preconizată a alimentului sau de 

consideraţii etice sau de implicaţiile asupra sănătăţii unor grupuri specifice ale populaţiei.

                                               

1 Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 martie 2000 privind 
apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la etichetarea, la prezentarea produselor 
alimentare şi la publicitatea acestora (JO L 109, 6.5.2000, p. 29). 

2 Directiva 90/496/CEE a Consiliului din 24 septembrie 1990 privind indicarea valorii 
nutritive pe etichetele produselor alimentare (JO L 276, 6.10.1990, p.40).



11261/3/09 REV 3 lv 16
DG I RO

(27) Regulamentul (CE) nr. 1924/20061 armonizează dispoziţiile din statele membre privind 

menţiunile nutriţionale şi de sănătate. Prin urmare, menţiunile privind alimentele noi ar 

trebui să respecte doar regulamentul menţionat.

(28) Grupul european pentru etică în domeniul ştiinţei şi al noilor tehnologii poate fi consultat, 

după caz, în vederea obţinerii de consiliere cu privire la aspectele etice referitoare la 

introducerea pe piaţa din cadrul Uniunii a alimentelor noi. 

(29) Alimentele noi introduse pe piaţa din cadrul Uniunii în conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 258/97 ar trebui să fie introduse pe piaţă în continuare. Alimentele noi autorizate în 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97 ar trebui incluse pe lista Uniunii a 

alimentelor noi stabilită prin prezentul regulament. De asemenea, cererile introduse în 

temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 înainte de data aplicării prezentului regulament ar 

trebui transformate în cereri introduse în temeiul prezentului regulament, în cazul în care 

raportul iniţial de evaluare prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 258/97 nu a fost încă 

transmis Comisiei, precum şi în toate cazurile în care se solicită un raport suplimentar de 

evaluare în conformitate cu respectivul regulament. Celelalte cereri nesoluţionate introduse 

în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 258/97 înainte de data aplicării 

prezentului regulament ar trebui prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului 

(CE) nr. 258/97.

                                               

1 Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 
decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele 
alimentare (JO L 404, 30.12.2006, p. 9). 
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(30) Regulamentul (CE) nr. 882/20041 stabileşte normele generale pentru efectuarea 

controalelor oficiale în vederea verificării respectării legislaţiei din domeniul alimentar. 

Prin urmare, statelor membre ar trebui să li se ceară să realizeze controale oficiale în 

conformitate cu respectivul regulament pentru a asigura respectarea prezentului 

regulament. 

(31) Se aplică cerinţele privind igiena produselor alimentare, astfel cum sunt prevăzute în 

Regulamentul (CE) nr. 852/20042. 

(32) Având în vedere că obiectivul prezentului regulament, şi anume stabilirea de norme 

armonizate pentru introducerea pe piaţa din cadrul Uniunii a alimentelor noi, nu pot fi 

realizate în mod satisfăcător de către statele membre şi, în consecinţă, pot fi mai bine 

realizate la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul 

subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat la 

articolul respectiv, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea 

respectivului obiectiv. 

(33) Statele membre ar trebui să stabilească regimul sancţiunilor aplicabile în cazul încălcării 

dispoziţiilor prezentului regulament şi ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a 

asigura punerea în aplicare a acestora. Sancţiunile stabilite trebuie să fie eficiente, 

proporţionale şi cu efect de descurajare.

                                               

1 Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea 
conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu 
normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor (JO L 165, 30.4.2004, p. 1).

2 Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1).
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(34) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în 

conformitate cu articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 

de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei1. 

(35) În special, Comisia ar trebui să fie împuternicită să clarifice anumite definiţii pentru a 

asigura o punere în aplicare armonizată a acestor dispoziţii de către statele membre pe baza 

unor criterii relevante, inclusiv a definiţiei nanomaterialului fabricat, ţinând cont de 

evoluţiile la nivel tehnic şi ştiinţific, şi a tehnicii de reproducere netradiţionale a animalelor 

care include tehnici utilizate pentru reproducerea asexuată a animalelor identice din punct de 

vedere genetic care nu au fost utilizate pentru producerea de alimente în Uniune înainte de 

15 mai 1997. De asemenea, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte orice măsuri 

tranzitorii adecvate şi să actualizeze lista alimentelor tradiţionale provenind din ţări terţe şi a 

listei Uniunii.

                                               

1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
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(36) În plus, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în ceea ce priveşte 

criteriile în baza cărora se poate considera că alimentele au fost utilizate pentru consumul 

uman la un nivel semnificativ în cadrul Uniunii înainte de 15 mai 1997. Este deosebit de 

important ca Comisia să consulte experţi în cadrul lucrărilor pregătitoare, în conformitate 

cu angajamentul Comisiei asumat prin Comunicarea din 9 decembrie 2009 privind punerea 

în aplicare a articolului 290 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
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Capitolul I

Dispoziţii introductive

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabileşte normele armonizate pentru introducerea pe piaţa din cadrul Uniunii 

a alimentelor noi în vederea garantării unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi a 

intereselor consumatorilor, asigurând în acelaşi timp funcţionarea eficientă a pieţei interne, ţinând 

seama, atunci când este cazul, de protecţia mediului şi de bunăstarea animalelor.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1) Prezentul regulament se aplică introducerii pe piaţa din cadrul Uniunii a alimentelor noi.

(2) Prezentul regulament nu se aplică: 

(a) alimentelor în cazul în care şi în măsura în care acestea sunt folosite ca:

(i) aditivi alimentari care se află sub incidenţa Regulamentului (CE) 

nr. 1333/2008;

(ii) arome alimentare care se află sub incidenţa Regulamentului (CE) 

nr. 1334/2008;
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(iii) solvenţi de extracţie utilizaţi la fabricarea produselor alimentare şi care se află 

sub incidenţa Directivei 2009/32/CE;

(iv) enzime alimentare care se află sub incidenţa Regulamentului (CE) 

nr. 1332/2008;

(v) vitamine şi minerale care se află sub incidenţa Directivei 2002/46/CE, a 

Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 sau a Directivei 2009/39/CE, cu excepţia 

vitaminelor şi a substanţelor minerale deja autorizate care sunt obţinute prin 

metode de producţie sau utilizând surse noi care nu au fost luate în considerare 

atunci când au fost autorizate în temeiul legislaţiei speciale, atunci când 

respectivele metode de producţie sau surse noi duc la schimbări semnificative 

astfel cum sunt menţionate la articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (iii) din 

prezentul regulament.

(b) alimentelor care se află sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1829/2003.

Articolul 3

Definiţii

(1) În sensul prezentului regulament, se aplică definiţiile prevăzute în Regulamentul (CE) 

nr. 178/2002. 
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(2) De asemenea, se aplică următoarele definiţii:

(a) „aliment nou“ înseamnă un aliment care nu a fost utilizat pentru consumul uman la 

un nivel semnificativ în cadrul Uniunii înainte de 15 mai 1997, inclusiv:

(i) alimente de origine animală, atunci când reproducerea animalului s-a făcut 

printr-o tehnică netradiţională care nu a fost utilizată pentru producerea de 

alimente în cadrul Uniunii înainte de 15 mai 1997, şi alimente provenite de la 

descendenţii acestor animale; 

(ii) alimente de origine vegetală, atunci când reproducerea plantei s-a făcut printr-o 

tehnică netradiţională, care nu a fost utilizată pentru producerea de alimente în 

cadrul Uniunii înainte de 15 mai 1997, atunci când tehnica de reproducere 

netradiţională aplicată plantei respective duce la schimbări semnificative în 

compoziţia sau structura alimentelor care le afectează valoarea nutritivă, modul 

în care sunt metabolizate sau nivelul de substanţe nedorite;

(iii) alimente cărora lis-a aplicat un nou tip de proces de producere, care nu a fost 

utilizat pentru producerea de alimente în cadrul Uniunii înainte de 

15 mai 1997, în cazul în care acest proces de producţie duce la schimbări 

semnificative în compoziţia sau structura alimentelor care le afectează valoarea 

nutritivă, modul în care sunt metabolizate sau nivelul de substanţe nedorite;
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(iv) alimente care conţin sau care au la bază nanomateriale fabricate; 

(v) alimente tradiţionale provenite din ţări terţe; şi

(vi) ingredientele alimentare utilizate exclusiv în suplimente alimentare în cadrul

Uniunii înainte de 15 mai 1997, în cazul în care urmează să fie utilizate în alte 

alimente decât suplimentele alimentare. Cu toate acestea, în cazul în care un 

aliment a fost folosit exclusiv ca supliment alimentar sau în cadrul unui 

supliment alimentar înaintea datei respective, acesta poate fi introdus pe piaţa 

din cadrul Uniunii după acea dată în vederea aceleiaşi utilizări fără a fi 

considerat drept aliment nou. 

(b) „descendent“ înseamnă un animal produs printr-o tehnică tradiţională de 

reproducere, în cazul căruia cel puţin unul dintre părinţi este un animal produs printr-

o tehnică netradiţională de reproducere.

(c) „nanomaterial fabricat“ înseamnă orice material produs în mod intenţionat care 

conţine una sau mai multe dimensiuni de ordinul a 100 nm sau mai puţin sau care 

este alcătuit din părţi funcţionale distincte, în interior sau la suprafaţă, dintre care 

multe au una sau mai multe dimensiuni de ordinul a 100 nm sau mai puţin, inclusiv 

structurile, aglomeratele sau agregatele, care pot să aibă o dimensiune mai mare de 

100 nm, dar posedă proprietăţi caracteristice scării nanometrice. 
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Proprietăţile care sunt caracteristice scării nanomentrice includ:

(i) proprietăţile legate de suprafaţa specifică mare a materialelor luate în 

considerare; şi/sau

(ii) proprietăţile fizico-chimice specifice care diferă de cele ale aceluiaşi material 

sub altă formă decât cea nanometrică;

(d) „alimente tradiţionale provenite dintr-o ţară terţă“ înseamnă alimente noi altele decât 

alimentele noi menţionate la litera (a) punctele (i)-(iv), derivate din producţia 

primară, în privinţa cărora există o experienţă de utilizare alimentară anterioară în 

orice ţară terţă, ceea ce înseamnă că alimentul respectiv a făcut şi continuă să facă 

parte, de cel puţin 25 de ani, din regimul alimentar normal al unei mari părţi a 

populaţiei unei ţări.

(e) „experienţă de utilizare alimentară în condiţii de siguranţă într-o ţară terţă“ înseamnă 

că siguranţa alimentului în cauză este confirmată de date privind compoziţia acestuia, 

precum şi de experienţa folosirii sale şi de folosirea sa continuă, timp de cel puţin 25 

de ani, în regimul alimentar normal al unei mari părţi a populaţiei unei ţări. 

(3) Comisia poate adopta criterii suplimentare pentru clarificarea definiţiilor din prezentul 

articol alineatul (2) litera (a) punctele (i) - (iv) şi literele (c), (d) şi (e) în conformitate cu 

procedura de reglementare menţionată la articolul 19 alineatul (2).



11261/3/09 REV 3 lv 25
DG I RO

Articolul 4

Procedura de stabilire a statutului de aliment nou

(1) Operatorii din sectorul alimentar verifică statutul alimentului pe care intenţionează să îl 

introducă pe piaţa din cadrul Uniunii în ceea ce priveşte domeniul de aplicare al 

prezentului regulament.

(2) În cazul în care există incertitudini, operatorul din sectorul alimentar se consultă cu 

autoritatea competentă relevantă în materie de alimente noi, astfel cum este definită la 

articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 cu privire la statutul alimentului 

respectiv. La cererea autorităţii competente relevante, operatorul din sectorul alimentar 

prezintă informaţii privind măsura în care respectivul aliment a fost utilizat pentru consum 

uman în cadrul Uniunii înainte de 15 mai 1997.

(3) Atunci când este necesar, autoritatea competentă se poate consulta cu alte autorităţi 

competente şi cu Comisia cu privire la măsura în care un aliment a fost utilizat pentru 

consumul uman în Uniune înainte de 15 mai 1997. Răspunsurile în urma oricărei astfel de 

consultări sunt, de asemenea, transmise Comisiei. Comisia rezumă răspunsurile primite şi 

comunică rezultatul consultării tuturor autorităţilor competente.

(4) Comisia poate adopta măsuri de punere în aplicare a alineatului (3) din prezentul articol în 

conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 19 alineatul (2).
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Articolul 5

Decizii privind interpretarea

În cazul în care este necesar, se poate decide, în conformitate cu procedura de reglementare 

menţionată la articolul 19 alineatul (2), dacă un tip de aliment intră în domeniul de aplicare al 

prezentului regulament.

Capitolul II

Cerinţe pentru introducerea alimentelor noi

pe piaţa din cadrul Uniunii

Articolul 6

Interzicerea alimentelor noi neconforme 

Nimeni nu poate introduce pe piaţa din cadrul Uniunii un aliment nou dacă utilizarea acestuia nu 

respectă prezentul regulament.
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Articolul 7

Listele alimentelor noi

(1) Comisia menţine o listă a Uniunii cu alimentele noi autorizate, altele decât alimentele 

tradiţionale provenite din ţări terţe (denumită în continuare „lista Uniunii“), care este 

publicată în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008. 

(2) Comisia elaborează şi menţine o listă de alimente tradiţionale provenite din ţări terţe, 

autorizate în temeiul articolului 11 alineatul (5) din prezentul regulament, care este 

publicată în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

(3) Doar alimentele noi incluse pe lista Uniunii sau pe lista alimentelor tradiţionale provenite 

din ţări terţe pot fi introduse pe piaţa din cadrul Uniunii.

Articolul 8

Condiţiile generale privind includerea

alimentelor noi pe liste

Un aliment nou poate fi inclus pe lista relevantă doar dacă îndeplineşte următoarele condiţii: 

(a) pe baza dovezilor ştiinţifice disponibile, nu pune nicio problemă de siguranţă pentru 

sănătatea consumatorului;
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(b) nu induce în eroare consumatorul;

(c) dacă este destinat să înlocuiască un alt aliment, nu diferă de acel aliment într-un mod în 

care consumul său normal ar fi dezavantajos pentru consumator pe plan nutriţional.

Articolul 9

Conţinutul listei Uniunii

(1) Lista Uniunii se actualizează în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul (CE) 

nr. 1331/2008 şi, după caz, în conformitate cu articolul 16 din prezentul regulament.

(2) Includerea unui aliment nou pe lista Uniunii cuprinde o specificaţie a alimentului şi, după 

caz, precizează condiţiile de utilizare, cerinţele specifice suplimentare referitoare la 

etichetare, pentru a informa consumatorul final şi/sau o cerinţă de monitorizare după 

introducerea pe piaţă şi, după caz, informaţiile menţionate la articolul 16 alineatul (4).

Articolul 10

Conţinutul listei alimentelor tradiţionale provenite din ţări terţe

(1) Lista alimentelor tradiţionale provenite din ţări terţe se actualizează în conformitate cu 

procedura prevăzută la articolul 11.
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(2) La introducerea unui aliment tradiţional provenit dintr-o ţară terţă pe lista alimentelor 

tradiţionale provenite din ţări terţe se include o specificaţie a alimentului şi, după caz, se 

precizează condiţiile de utilizare şi/sau cerinţele specifice suplimentare referitoare la 

etichetare în vederea informării consumatorului final. 

Articolul 11

Introducerea pe listă a unui aliment tradiţional

provenit dintr-o ţară terţă 

(1) Prin derogare de la procedura prevăzută la articolul 9 alineatul (1) din prezentul 

regulament, o parte interesată, astfel cum este menţionată la articolul 3 alineatul (1) din 

Regulamentul (CE) nr. 1331/2008, care intenţionează să introducă pe piaţa din cadrul 

Uniunii un aliment tradiţional provenit dintr-o ţară terţă, înaintează o cerere Comisiei. 

Cererea trebuie să cuprindă:

(a) denumirea şi descrierea alimentului,

(b) compoziţia acestuia,

(c) ţara sa de origine,
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(d) datele documentate care demonstrează experienţa de utilizare alimentară în condiţii 

de siguranţă într-o ţară terţă,

(e) după caz, condiţiile de utilizare şi cerinţele specifice de etichetare,

(f) o sinteză a conţinutului cererii. 

Cererea se înaintează în conformitate cu normele de punere în aplicare menţionate la 

alineatul (7) din prezentul articol.

(2) Comisia transmite fără întârziere cererea valabilă, astfel cum se menţionează la 

alineatul (1), statelor membre şi Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară . 

(3) În termen de şase luni de la primirea cererii, autoritatea îşi emite avizul. Ori de câte ori 

solicită informaţii suplimentare din partea părţii interesate, autoritatea stabileşte, după 

consultarea părţii interesate, termenul pentru furnizarea informaţiilor respective. Termenul 

de şase luni se prelungeşte în mod automat cu termenul suplimentar. Autoritatea pune la 

dispoziţia statelor membre şi a Comisiei informaţiile suplimentare.

(4) Pentru a-şi pregăti avizul, autoritatea verifică dacă:

(a) experienţa de utilizare alimentară în condiţii de siguranţă într-o ţară terţă este 

justificată de calitatea datelor transmise de partea interesată; şi
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(b) compoziţia alimentului şi, după caz, condiţiile de utilizare a acestuia nu prezintă un 

risc la adresa sănătăţii consumatorilor din Uniune.

Autoritatea transmite avizul său Comisiei, statelor membre şi părţii interesate.

(5) În termen de trei luni de la emiterea avizului de către autoritate, Comisia actualizează lista 

alimentelor tradiţionale provenite din ţări terţe, în conformitate cu procedura de 

reglementare menţionată la articolul 19 alineatul (2), ţinând seama de avizul autorităţii, de 

orice dispoziţii legale relevante ale Uniunii şi de orice alţi factori legitimi relevanţi pentru 

subiectul în cauză. Comisia informează în mod corespunzător partea interesată. În cazul în 

care Comisia decide să nu efectueze actualizarea listei alimentelor tradiţionale provenite 

din ţări terţe, aceasta informează în mod corespunzător partea interesată şi statele membre, 

indicând motivele pentru care consideră că actualizarea nu este justificată. 

(6) Partea interesată îşi poate retrage cererea în orice etapă a procedurii.

(7) Până la…* Comisia adoptă norme detaliate de punere în aplicare a prezentului articol în 

conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 19 alineatul (2).

                                               

* JO: a se introduce data: 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
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Articolul 12

Orientări tehnice

Fără a aduce atingere măsurilor de punere în aplicare adoptate în temeiul articolului 9 alineatul (1) 

litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 şi până la …*, Comisia, în strânsă colaborare cu 

autoritatea şi după consultarea părţilor interesate, pune la dispoziţie, după caz, orientări şi 

instrumente tehnice pentru a sprijini părţile interesate la elaborarea şi înaintarea cererilor în temeiul 

prezentului regulament, în special operatorii din sectorul alimentar şi mai ales întreprinderile mici şi 

mijlocii şi alte părţi interesate.

Articolul 13

Avizul autorităţii

În cadrul evaluării siguranţei alimentelor noi, după caz, autoritatea: 

(a) apreciază dacă alimentul este la fel de sigur ca un aliment dintr-o categorie de alimente 

comparabilă care există deja pe piaţa din cadrul Uniunii sau la fel de sigur ca alimentul pe 

care alimentul nou este destinat să îl înlocuiască.

(b) ia în considerare experienţa de utilizare alimentară în condiţii de siguranţă.

                                               

* JO, a se introduce data: 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
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Articolul 14

Obligaţiile speciale care le revin operatorilor din sectorul alimentar

(1) Comisia poate impune, din motive de siguranţă alimentară şi în urma avizului autorităţii, o 

cerinţă de monitorizare după introducerea pe piaţă. Operatorii din sectorul alimentar care 

introduc alimentul pe piaţa din cadrul Uniunii sunt responsabili de respectarea cerinţelor de 

monitorizare după introducerea pe piaţă menţionate la înscrierea alimentului în cauză pe 

lista Uniunii de alimente noi.

(2) Producătorul informează de îndată Comisia cu privire la:

(a) orice nouă informaţie ştiinţifică sau tehnică care ar putea influenţa evaluarea 

siguranţei privind utilizarea alimentului nou;

(b) orice interdicţie sau restricţie impusă de autoritatea competentă din oricare ţară terţă 

în care alimentul nou este introdus pe piaţă.

Articolul 15

 Grupul european pentru etică în domeniul ştiinţei şi al noilor tehnologii 

Comisia, din proprie iniţiativă sau la solicitarea unui stat membru, poate consulta Grupul european 

pentru etică în domeniul ştiinţei şi al noilor tehnologii în vederea obţinerii avizului acestuia asupra 

aspectelor etice legate de ştiinţă şi noile tehnologii de importanţă etică majoră.

Comisia pune la dispoziţia publicului respectivul aviz.
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Articolul 16

Procedura de autorizare în cazurile de protecţie a datelor

(1) La cererea solicitantului, justificată prin informaţii adecvate şi verificabile incluse în 

dosarul de cerere, dovezile ştiinţifice recente şi/sau datele ştiinţifice în sprijinul cererii nu 

pot fi utilizate în beneficiul unei alte cereri pentru o perioadă de cinci ani de la data 

includerii alimentului nou pe lista Uniunii, fără acordul solicitantului anterior. Această 

protecţie se acordă atunci când:

(a) dovezile ştiinţifice recente şi/sau datele ştiinţifice au fost desemnate ca fiind date 

care fac obiectul unui drept de proprietate intelectuală de către solicitant atunci când 

s-a depus prima cerere (date ştiinţifice care fac obiectul unui drept de proprietate 

intelectuală); 

(b) solicitantul anterior beneficia de dreptul exclusiv de a face trimiteri la datele 

ştiinţifice care fac obiectul unui drept de proprietate intelectuală atunci când s-a 

depus prima cerere; şi

(c) alimentul nou nu ar fi putut fi autorizat fără furnizarea datelor ştiinţifice care fac 

obiectul unui drept de proprietate intelectuală de către solicitantul anterior.

Cu toate acestea, un solicitant anterior poate conveni cu un solicitant ulterior asupra 

utilizării unor astfel de date şi informaţii.
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(2) Comisia stabileşte, după consultarea solicitantului, care sunt informaţiile pentru care ar 

trebui asigurată protecţia menţionată la alineatul (1) şi informează solicitantul, autoritatea 

şi statele membre cu privire la decizia pe care o adoptă în acest sens.

(3) Prin derogare de la articolul 7 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 , 

actualizarea listei Uniunii cu un aliment nou, altul decât un aliment tradiţional provenit din 

ţări terţe, se decide în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 19 

alineatul (2) din prezentul regulament, în cazurile în care dovezile ştiinţifice care fac 

obiectul unui drept de proprietate intelectuală sunt protejate în conformitate cu prezentul 

articol. În acest caz, autorizaţia este acordată pentru perioada specificată la alineatul (1) din 

prezentul articol.

(4) În cazurile menţionate la alineatul (3) din prezentul articol, la includerea unui aliment nou 

pe lista Uniunii se indică, pe lângă informaţiile menţionate la articolul 9 alineatul (2) din 

prezentul regulament:

(a) data includerii alimentului nou pe lista Uniunii;

(b) faptul că includerea se bazează pe dovezi ştiinţifice recente care fac obiectul unui 

drept de proprietate intelectuală şi/sau date ştiinţifice care fac obiectul unui drept de 

proprietate intelectuală protejate în conformitate cu prezentul articol; 
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(c) numele şi adresa solicitantului;

(d) faptul că introducerea pe piaţa din cadrul Uniunii a alimentului nou de către 

solicitantul menţionat la litera (c) este autorizată, cu excepţia cazului în care un 

solicitant ulterior obţine autorizaţia pentru aliment fără a face trimitere la datele 

ştiinţifice care fac obiectul unui drept de proprietate intelectuală, desemnate ca atare 

de către solicitantul anterior.

(5) Înainte de expirarea perioadei menţionate la alineatul (1) din prezentul articol, Comisia 

actualizează lista Uniunii în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la 

articolul 19 alineatul (2) astfel încât, în cazul în care alimentul autorizat îndeplineşte încă 

condiţiile stabilite în prezentul regulament, indicaţiile specifice menţionate la alineatul (4) 

din prezentul articol nu se mai includ.

Articolul 17

Informarea publicului

Comisia pune la dispoziţia publicului:

(a) lista Uniunii menţionată la articolul 7 alineatul (1) şi lista alimentelor tradiţionale provenite 

din ţări terţe menţionată la articolul 7 alineatul (2), pe o singură pagină a site-ului internet 

al Comisiei, rezervată în acest scop.
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(b) sintezele cererilor înaintate în temeiul prezentului regulament;

(c) constatările consultărilor menţionate la articolul 4 alineatul (3).

Comisia poate adopta măsurile de punere în aplicare a prezentului articol, inclusiv procedurile prin 

care sunt făcute publice rezultatele consultărilor menţionate la primul alineat litera (c) din prezentul 

articol, în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 19 alineatul (2).

Capitolul III

Dispoziţii generale

Articolul 18

Sancţiuni

Statele membre stabilesc regimul sancţiunilor aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor prezentului 

regulament şi iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea acestora în aplicare. Sancţiunile 

stabilite trebuie să fie eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare. Statele membre notifică 

aceste dispoziţii Comisiei până la….. * şi informează Comisia fără întârziere cu privire la orice 

modificare ulterioară a acestor dispoziţii.

                                               

* JO, a se introduce data: 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
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Articolul 19

Procedura comitetului

(1) Comisia este asistată de către Comitetul permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea 

animală, instituit prin articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 din 

Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie. 

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la trei 

luni.

Articolul 20

Acte delegate

În scopul realizării obiectivelor prezentului regulament, astfel cum sunt prevăzute la articolul 1, 

Comisia adoptă, până la …*, criterii suplimentare pentru a determina dacă un aliment a fost utilizat 

pentru consumul uman la un nivel semnificativ în cadrul Uniunii înainte de 15 mai 1997, în sensul 

articolului 3 alineatul (2) litera (a), prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu 

articolul 21 şi sub rezerva condiţiilor prevăzute la articolele 22 şi 23.

                                               

* JO: a se introduce data: 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. 
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Articolul 21

Exercitarea competenţelor delegate

(1) Competenţa de adoptare a actelor delegate menţionată la articolul 20 îi este conferită 

Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. 

Comisia prezintă un raport privind competenţele delegate cel târziu cu şase luni înainte de 

încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea competenţelor se extinde automat pentru 

perioade cu durată identică, cu excepţia cazurilor în care Parlamentul European sau 

Consiliul o revocă, în conformitate cu articolul 22. 

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European şi 

Consiliului.

(3) Competenţa de adoptare a actelor delegate îi este conferită Comisiei în condiţiile prevăzute 

la articolele 22 şi 23. 
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Articolul 22

Revocarea competenţelor delegate

(1) Delegarea competenţelor menţionată la articolul 20 poate fi revocată oricând de 

Parlamentul European sau de Consiliu.

(2) Instituţia care a iniţiat o procedură internă pentru a decide dacă intenţionează să revoce 

delegarea de competenţe informează cealaltă instituţie şi Comisia cel târziu cu o lună 

înaintea adoptării unei decizii finale, indicând competenţele delegate care ar putea face 

obiectul unei revocări, precum şi motivele acesteia.

(3) Decizia de revocare duce la încetarea delegării competenţelor specificate în respectiva 

decizie. Aceasta produce efecte imediat sau la o dată ulterioară specificată în decizie. 

Aceasta nu afectează valabilitatea actelor delegate care sunt deja în vigoare. Decizia se 

publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 23

Obiecţii privind actele delegate

(1) Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecţii privind actul delegat în termen de 

trei luni de la data notificării.
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(2) Dacă, la expirarea perioadei respective, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au 

formulat obiecţii privind actul delegat sau dacă, înaintea datei respective, atât Parlamentul 

European, cât şi Consiliul au informat Comisia că au decis să nu formuleze obiecţii, actul 

delegat intră în vigoare la data prevăzută în dispoziţiile sale. 

(3) Dacă Parlamentul European sau Consiliul formulează obiecţii privind actul delegat, acesta 

nu intră în vigoare. Instituţia care formulează obiecţii îşi expune motivele care au stat la 

baza acestora.

Articolul 24

Reexaminare

(1) Până la……*şi având în vedere experienţa acumulată, Comisia înaintează Parlamentului 

European şi Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament şi în 

special a articolelor 3, 11 şi 16, însoţit, după caz, de orice fel de propuneri legislative.

(2) Până la…..**, Comisia înaintează Parlamentului European şi Consiliului un raport privind 

toate aspectele legate de alimentele provenite din animale obţinute prin utilizarea unei 

tehnici de clonare şi din descendenţii acestora însoţit, după caz, de orice fel de propuneri 

legislative.

(3) Rapoartele şi eventualele propuneri sunt puse la dispoziţia publicului. 

                                               

* JO: a se introduce data: 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
** JO: a se introduce data: 1 an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
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Capitolul IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Articolul 25

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 258/97 şi Regulamentul (CE) nr. 1852/2001 se abrogă de la…. cu o 

excepţie în ceea ce priveşte cererile nesoluţionate reglementate de articolul 27 din prezentul 

regulament.

Articolul 26

Conţinutul listei Uniunii

Cel târziu până la …, Comisia stabileşte lista Uniunii prin includerea pe aceasta a alimentelor noi 

autorizate şi/sau notificate în temeiul articolelor 4, 5 şi 7 din Regulamentul (CE) nr. 258/97, precum 

şi a eventualelor condiţii de autorizare existente, după caz. 

                                               

 JO: a se introduce data: 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
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Articolul 27

Măsuri tranzitorii

(1) Orice cerere de introducere a unui aliment nou pe piaţa din cadrul Uniunii prezentată unui 

stat membru în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 258/97 înainte de ….

devine o cerere depusă în temeiul prezentului regulament, în cazul în care raportul iniţial 

de evaluare prevăzut la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 258/97 nu a fost 

încă transmis Comisiei, precum şi în cazurile în care se solicită un raport de evaluare 

suplimentar în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) sau (4) din Regulamentul (CE) 

nr. 258/97.

Celelalte cereri nesoluţionate prezentate în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) 

nr. 258/97 înainte de ….. se prelucrează în conformitate cu dispoziţiile respectivului 

regulament.

(2) Comisia poate adopta, în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la 

articolul 19 alineatul (2), măsuri tranzitorii adecvate pentru aplicarea alineatului (1) din 

prezentul articol.

                                               

 JO: a se introduce data: 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
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Articolul 28

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 

Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 se modifică după cum urmează:

1. Titlul se înlocuieşte cu următorul text:

„Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii 

alimentari, enzimele alimentare, aromele alimentare şi alimentele noi“.

2. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) se înlocuiesc cu următorul text: 

„(1) Prezentul regulament stabileşte o procedură comună de evaluare şi autorizare 

(denumită în continuare „procedura comună“) a aditivilor alimentari, a enzimelor 

alimentare, a aromelor alimentare şi a materiilor prime ale aromelor alimentare şi ale 

ingredientelor alimentare cu proprietăţi aromatizante utilizate sau destinate utilizării 

în sau pe produse alimentare şi alimente noi (denumite în continuare „substanţe sau 

produse“), care contribuie la libera circulaţie a alimentelor în cadrul Uniunii şi la un 

nivel înalt de protecţie a sănătăţii umane şi la un nivel înalt de protecţie a 

consumatorului, inclusiv protecţia intereselor consumatorului. Prezentul regulament 

nu se aplică în cazul aromelor de fum care intră în domeniul de aplicare al 

Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

10 noiembrie 2003 privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe 

produsele alimentare*.
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(2) Procedura comună stabileşte modalităţile procedurale de actualizare a listelor 

substanţelor şi produselor a căror comercializare este autorizată în Uniune în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1333/2008, al Regulamentului (CE) nr. 1332/2008, al 

Regulamentului (CE) nr. 1334/2008 şi al Regulamentului (UE) nr. …/… al 

Parlamentului European şi al Consiliului din…privind alimentele noi** (denumite 

în continuare «acte legislative sectoriale din domeniul alimentar»).

______________________

* JO L 309, 26.11.2003, p. 1.

** JO L…++”.

3. La articolul 1 alineatul (3), articolul 2 alineatele (1) şi (2), articolul 9 alineatul (2), 

articolul 12 alineatul (1) şi articolul 13, cuvintele „substanţă“ şi „substanţe“ se înlocuiesc 

cu „substanţă sau produs“ sau „substanţe sau produse“, după caz. 

4. La articolul 2, titlul se înlocuieşte cu următorul text:

„Lista Uniunii de substanţe sau produse“.

                                               

 JO: a se introduce data şi numărul prezentului regulament.
++ JO, a se introduce referinţele de publicare ale prezentului regulament.
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5. La articolul 4 se adaugă următorul alineat:

„(3) În vederea actualizării diferitelor liste ale Uniunii reglementate de diferite acte 

legislative sectoriale din domeniul alimentar, poate fi introdusă o singură cerere

privind o substanţă sau un produs, cu condiţia ca cererea să respecte cerinţele fiecărui 

act legislativ sectorial din domeniul alimentar.”.

6. La articolul 6, la începutul alineatului (1) se adaugă următoarea teză: 

„În cazul în care se suspectează existenţa unor riscuri legate de siguranţă motivate 

ştiinţific, se identifică şi se cer solicitantului informaţii suplimentare privind evaluarea 

riscurilor.“

7. La articolul 7, alineatele (4), (5) şi (6) se înlocuiesc cu următorul text:

„(4) Măsurile, destinate să modifice elementele neesenţiale ale fiecărui act legislativ 

sectorial din domeniul alimentar, cu excepţia alimentelor noi, care privesc eliminarea 

unei substanţe de pe lista Uniunii, se adoptă în conformitate cu procedura de 

reglementare cu control menţionată la articolul 14 alineatul (3).

(5) Din motive de eficienţă, măsurile destinate să modifice elementele neesenţiale ale 

fiecărui act legislativ sectorial din domeniul alimentar, cu excepţia alimentelor noi, 

inter alia, prin completarea acestora, care privesc adăugarea unei substanţe pe lista 

Uniunii şi adăugarea, eliminarea sau modificarea condiţiilor, specificaţiilor sau 

restricţiilor asociate prezenţei substanţei respective pe lista Uniunii, se adoptă în 

conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 14 

alineatul (4).
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(6) Cu excepţia alimentelor noi şi din motive imperative cu caracter urgent, Comisia 

poate recurge la procedura de urgenţă menţionată la articolul 14 alineatul (5) pentru 

eliminarea unei substanţe de pe lista Uniunii şi pentru adăugarea, eliminarea sau 

modificarea condiţiilor, specificaţiilor sau restricţiilor asociate prezenţei unei 

substanţe pe lista Uniunii.

(7) Măsurile privind eliminarea de pe lista Uniunii şi adăugarea unui produs care face 

obiectul regulamentului privind alimentele noi pe lista respectivă şi/sau adăugarea, 

eliminarea sau modificarea condiţiilor, specificaţiilor sau restricţiilor asociate 

prezenţei produsului respectiv pe lista Uniunii, sunt adoptate în conformitate cu 

procedura de reglementare menţionată la articolul 14 alineatul (2).”.

8. Termenul de „Comunitate” se înlocuieşte cu termenul de „Uniune”. 

Articolul 29

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene. 
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Acesta se aplică de la …..*.

Cu toate acestea, articolele 26, 27 şi 28 se aplică de la ……**. Prin derogare de la al doilea paragraf 

din prezentul articol şi prin derogare de la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 

nr. 1331/2008, cererile pot fi formulate în conformitate cu prezentul regulament începând de la …**

pentru autorizarea alimentelor care fac obiectul articolului 3 alineatul (2) litera (a) punctul (iv) din 

prezentul regulament, în cazul în care aceste alimente se află deja pe piaţa din cadrul Uniunii la data 

respectivă.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 

membre.

Adoptat la ….,

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu,

Preşedintele Preşedintele

                                               

* JO: a se introduce data: 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
** JO: a se introduce data: data intrării în vigoare a prezentului regulament.
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I. INTRODUCERE

La 15 ianuarie 2008, Comisia a înaintat o propunere1 de Regulament privind alimentele noi şi 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 din 16 decembrie 2008 de instituire a 

unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare şi 

aromele alimentare. Propunerea se întemeiază pe articolul 95 din Tratatul de instituire a 

Comunităţii Europene.

Hotărând în conformitate cu articolul 251 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, 

Parlamentul European şi-a adoptat avizul la prima lectură la 25 martie 20092. 

Comitetul Economic şi Social şi-a adoptat avizul la 29 mai 20083.

În conformitate cu articolul 294 alineatul (5) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene (TFUE), Consiliul şi-a adoptat poziţia la prima lectură, în unanimitate, la 15 martie 

2010.

II. OBIECTIVUL REGULAMENTULUI PROPUS

În Cartea albă privind siguranţa alimentară, adoptată la 12 ianuarie 20004, Comisia şi-a 

anunţat deja intenţia de a examina aplicarea legislaţiei privind alimentele noi şi de a aduce 

adaptările necesare Regulamentului (CE) nr. 258/97 privind alimentele şi ingredientele 

alimentare noi.

Propunerea urmăreşte actualizarea şi clarificarea cadrului de reglementare pentru armonizarea 

şi introducerea pe piaţă a alimentelor noi, asigurând în acelaşi timp siguranţa alimentară, 

protecţia sănătăţii umane şi a intereselor consumatorilor, precum şi funcţionarea eficientă a 

pieţei interne. Regulamentul propus abrogă Regulamentul (CE) nr. 258/97 şi Regulamentul 

(CE) nr. 1852/2001 al Comisiei. 

                                               
1 5431/08. 
2 7990/09.
3 JO C 224, 30.8.2008, p. 81.
4 5761/00, COM (1999) 719 final
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Propunerea păstrează data de 15 mai 1997 ca dată-limită pentru determinarea noutăţii 

alimentelor şi clarifică faptul că definiţiile alimentelor noi includ alimentele cărora li se aplică 

noi tehnologii sau alimentele provenind din plante sau animale cărora li se aplică tehnici 

netradiţionale de reproducere. 

Comisia a propus ca introducerea pe piaţă a alimentelor noi ar fi supusă unei proceduri 

centralizate la nivel comunitar în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 de 

instituire a unei proceduri comune de autorizare care ar înlocui sistemul actual de evaluare a 

riscului de către autorităţile naţionale. Evaluarea riscului ar fi efectuată de către Autoritatea 

Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA). Includerea unui aliment nou pe lista 

comunitară a alimentelor noi ar fi analizată de Comisie pe baza avizului din partea EFSA. 

Comisia ar fi sprijinită de Comitetul permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală 

(SCFCAH). Decizia finală de actualizare a listei de alimente noi ar fi luată de Comisie prin 

procedura comitetului cu control. 

Autorizarea adresată specific solicitantului ar fi înlocuită şi procedura simplificată ar fi 

eliminată, prin intermediul unui sistem general de decizii de autorizare adresate Comunităţii. 

Protecţia datelor ar putea fi asigurată în cazuri justificate, referitoare la dovezile ştiinţifice 

recente şi la date care fac obiectul unui drept de proprietate, pentru a sprijini inovarea în 

industria agroalimentară.

Propunerea a introdus o definiţie a „alimentelor tradiţionale provenite dintr-o ţară terţă”, care 

reprezintă o categorie de alimente noi care ar trebui supuse notificării dacă EFSA sau statele 

membre nu emit obiecţii justificate. 

Alimentele noi deja autorizate ar continua să fie comercializate şi incluse pe lista comunitară 

a alimentelor noi.
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III. ANALIZA POZIŢIEI CONSILIULUI

1. Observaţii introductive

Poziţia Consiliului reflectă rezultatul examinării propunerii Comisiei de către Consiliu. 

Consiliul a introdus în text mai multe modificări, unele dintre ele inspirate de amendamentele 

propuse de Parlamentul European.

Comisia a acceptat toate modificările introduse în propunerea sa de către Consiliu, cu excepţia

introducerii definiţiei descendenţilor animalelor clonate de la articolul 3 alineatul (2) litera (b) 

şi a includerii termenului „descendent” în articolul 3 alineatul (2) punctul (i).

2. Amendamentele Parlamentului European

În cadrul votului în plen din 25 martie 2009, Parlamentul European a adoptat 76 de 

amendamente la propunere5. Consiliul a încorporat în poziţia sa comună 30 de amendamente, 

dintre care 20 în întregime (amendamentele 7, 15, 16, 20, 35, 41, 42, 44, 45, 53, 63, 65, 67, 

68, 69, 76, 77, 88, 89, 93), 5 parţial (amendamentele 1, 30, 40, 91, 92) şi 5 în principiu 

(amendamentele 3, 6, 11, 25, 64).
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2.1. Principalele modificări introduse de către Consiliu în propunere, cu referiri la 

amendamentele PE6

a) Obiectivele regulamentului (articolul 1 şi considerentele 1 şi 2) - Consiliul a adăugat 

protecţia mediului şi bunăstarea animalelor. Această modificare corespunde 

amendamentelor 1 şi 30, şi reflectă spiritul amendamentului 3.

b) Domeniul de aplicare [articolul 2 alineatul (2) litera (a) punctul (v) şi considerentele 13 

şi 14] - Consiliul a clarificat că, până la amendarea respectivă a Regulamentului (CE) 

1925/2006, a Directivei 2002/46/CE şi a Directivei 89/398/CEE, vitaminele şi 

mineralele obţinute din surse noi sau pentru care s-a aplicat un proces de producţie, care 

nu au fost luate în considerare în momentul autorizării lor şi care impun modificări 

semnificative în compoziţia sau structura alimentelor, care le afectează valoarea 

nutritivă, metabolismul sau nivelul de substanţe nedorite, ar trebui să fie incluse în 

domeniul de aplicare al regulamentului privind alimentele noi. Această modificare este 

conformă cu amendamentul 91.

c) Definiţia alimentelor noi (articolul 3 şi considerentele 6, 8, 10, 11) - criteriul de bază 

pentru evaluarea noutăţii alimentelor rămâne gradul în care a fost utilizat pentru 

consumul uman în Uniune înainte de 15 mai 1997. Pentru a oferi claritate legislativă, 

Consiliul a convenit că, înainte de data aplicării regulamentului, trebuie să se elaboreze 

criterii suplimentare pentru evaluarea consumului într-un grad semnificativ în Uniune 

înainte de 15 mai 1997. Adoptarea acestor criterii a fost delegată Comisiei, în 

conformitate cu articolul 290 din TFUE. Acest lucru a fost coroborat cu amânarea datei 

de aplicare a regulamentului până la 24 de luni după data intrării sale în vigoare.

                                               
6 Numerotarea considerentelor şi a articolelor face referire la textul poziţiei Consiliului la prima 

lectură.
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Pentru a asigura o mai bună claritate au fost aduse următoarele modificări ale definiţiei:

 s-a făcut o distincţie între alimentele de origine animală şi cele de origine 

vegetală. Alimentele de origine vegetală sunt incluse în domeniul de aplicare al 

acestui regulament numai dacă o metodă netradiţională de reproducere aplicată 

plantei duce la modificări semnificative ale compoziţiei şi structurii alimentelor.

 adăugarea definiţiilor termenilor „descendent” şi „nanomaterial fabricat” [a se 

vedea de asemenea literele (d) şi (e) de mai jos];

 ingredientele utilizate în suplimente alimentare înainte de 15 mai 1997 sunt 

incluse în definiţie şi, prin urmare, necesită autorizarea, numai dacă sunt folosite 

în alimente altele decât suplimentele alimentare;

  definiţia „alimentelor tradiţionale provenite dintr-o ţară terţă” acoperă alimentele 

derivate numai din producţia primară şi pentru care s-a dovedit că experienţa 

precedentă privind utilizarea alimentară în condiţii de siguranţă pentru fiecare ţară 

terţă corespunde unei perioade continue de 25 de ani în care alimentul respectiv a 

făcut parte din regimul alimentar normal al unei mari părţi a populaţiei ţării;

 s-a luat act de faptul că nivelul de armonizare pentru produsele medicale oferă 

unui stat membru posibilitatea ca, dacă stabileşte, în conformitate cu Directiva 

2001/83/CE, că o substanţă este un produs medical, să limiteze introducerea pe 

piaţă a unui astfel de produs în conformitate cu dreptul Uniunii, chiar dacă acelaşi 

produs a fost autorizat ca aliment nou în temeiul prezentului Regulament.

De asemenea, Comisia a convenit că, prin intermediul procedurii de reglementare în 

comitologie, Comisia poate adopta criterii suplimentare pentru clarificarea definiţiilor 

de la articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctele (i) - (iv) şi de la literele (c), (d) şi (e) 

pentru a asigura punerea lor armonizată în aplicare de către statele membre. 

Aceste modificări corespund amendamentelor 15, 16, 35, 63 şi, în mare parte, 

amendamentului 92.
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d) Alimentele derivate din animale obţinute prin tehnici netradiţionale de reproducere şi 

din descendenţii acestor animale [articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (i) şi 

considerentele 6 şi 7] - Consiliul a convenit că alimentele derivate din animale obţinute 

prin tehnici de reproducere netradiţionale (ex. clonare) şi din descendenţii acestora intră 

sub incidenţa regulamentului. În acelaşi timp, Consiliul este de părere că acest 

regulament nu poate gestiona în mod adecvat toate aspectele clonării şi că Comisia ar 

trebui să studieze în continuare subiectul. În acest scop, Comisia transmite 

Parlamentului European şi Consiliului, în termen de un an de la data intrării în vigoare a 

acestui regulament, un raport privind toate aspectele producţiei de alimente din animale 

clonate şi din descendenţii acestora, urmat, dacă este cazul, de o propunere legislativă 

[articolul 20 alineatul (2)]. Această modificare este conformă cu amendamentul 93. 

Consiliul a considerat că este necesar să se menţină alimentele derivate din animale 

clonate în domeniul de aplicare al regulamentului propus până la propunerea de către 

Comisie a unei legislaţii specifice şi adoptarea acesteia. Această soluţie evită vidul 

legislativ care ar fi creat prin excluderea acestor alimente din regulament, în forma 

propusă de Parlamentul European în absenţa unei legislaţii care să reglementeze 

producţia de alimente din animale clonate.

e) Nanomaterialele - Consiliul a recunoscut necesitatea unei evaluări sistematice a 

siguranţei şi a unei autorizări a alimentelor care conţin sau sunt constituite din 

nanomateriale fabricate, indiferent de schimbările pe care nanomaterialele ar putea să le 

determine în proprietăţile acestor alimente. Prin urmare, Consiliul a afirmat în mod 

explicit că aceste alimente trebuie să fie considerate noi [articolul 3 alineatul (2) litera 

(a) punctul (iv)] şi a adăugat definiţia „nanomaterialelor fabricate” [articolul 3 alineatul 

(2) litera (c)]. Astfel, Consiliul a acoperit golul care ar fi putut fi creat dacă utilizarea 

nanotehnologiilor nu ar fi dus la modificări semnificative ale compoziţiei şi ale 

structurii alimentelor astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul 

(iii), dar alimentele ar fi conţinut totuşi nanomateriale fabricate. Considerentul 9 

subliniază necesitatea unei definiţii a nanomaterialelor convenită la nivel internaţional. 

În cazul în care se convine la nivel internaţional asupra unei definiţii diferite, adaptarea 

definiţiei din prezentul regulament s-ar face prin intermediul procedurii legislative 

ordinare. Comisia şi-a exprimat rezerva, argumentând că această adaptare ar fi trebuit să 

fie delegată Comisiei, în conformitate cu articolul 290 din TFUE. Prin urmare, Consiliul 

a acceptat o parte din amendamentul 92.
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Consiliul a urmat ideea principală a amendamentelor 6 şi 11 referitoare la necesitatea de 

a avea metode adecvate de evaluare a riscului pentru nanomaterialele fabricate, care se 

reflectă în considerentul 20.

f) Determinarea statutului alimentelor (articolul 4 şi considerentul 16) - Consiliul a 

convenit asupra faptului că determinarea statutului alimentelor care urmează să fie 

introduse pe piaţa Uniunii în funcţie de definiţia alimentelor noi ar fi o responsabilitate a 

operatorilor din sectorul alimentar, care trebuie să consulte autoritatea naţională 

competentă în caz de dubiu. 

g) Autorizarea alimentelor noi (articolul 9 şi considerentul 18) - Consiliul a convenit 

asupra faptului că autorizarea alimentelor noi ar trebui să se efectueze în conformitate 

cu Regulamentul (CE) nr. 1331/2008, cu excepţia cazului în care prezentul regulament 

prevede o derogare specifică. Consiliul a clarificat că, pentru autorizarea alimentelor 

noi, ar trebui să se ţină cont de factorii etici, de mediu şi de bunăstare a animalelor, 

precum şi de principiul precauţiei. Aceşti factori ar trebui să fie luaţi în considerare 

pentru fiecare caz în parte, în funcţie de conţinutul solicitării. Această modificare 

corespunde amendamentului 20.

h) Autorizarea alimentelor tradiţionale din ţările terţe (articolul 11 şi considerentul 22) -

Consiliul nu a acceptat „procedura notificării” în forma în care a fost propusă de 

Comisie. Pentru a asigura siguranţa alimentelor, orice autorizare ar trebui să fie bazată 

pe avizul EFSA şi pe autorizările ulterioare adoptate de Comisie prin procedura de 

reglementare în comitologie. Evaluarea EFSA ar trebui să se concentreze în primul rând 

pe dovezile de siguranţă de utilizare şi pe informaţiile referitoare la compoziţia 

alimentelor tradiţionale. Pentru accelerarea procesului, ar trebui să se aplice termene-

limită mai scurte - 6 luni pentru avizul EFSA şi 3 luni pentru proiectul de măsură 

înaintat SCFCAH de către Comisie. S-ar constitui o listă separată pentru alimentele 

tradiţionale autorizate provenite din ţări terţe [articolul 7 alineatul (2)]. Noua abordare a 

Consiliului corespunde totuşi amendamentelor 65 şi 68. 
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i) Orientări tehnice (articolul 12) - înainte de data punerii în aplicare a regulamentului 
(adică într-un interval de 2 ani de la data intrării în vigoare), Comisia trebuie să 
furnizeze orientări şi instrumente tehnice părţilor interesate, în special operatorilor din 
sectorul alimentar şi IMM-urilor. Este de la sine înţeles că Recomandarea 97/618/CE a 
Comisiei rămâne în vigoare până la abrogarea Regulamentului (CE) 258/1997. Această 
modificare este conformă cu amendamentul 69.

j) Grupul european pentru deontologie în domeniul ştiinţei şi noilor tehnologii - EGE
(articolul 15 şi considerentul 28) - s-a adăugat o dispoziţie suplimentară privind 
posibilitatea Comisiei de a consulta EGE, din iniţiativă proprie sau la cererea unui stat 
membru, cu privire la chestiuni deontologice privind alimentele noi. Această modificare 
corespunde amendamentului 76. În cazul unei astfel de consultări, avizul său va fi luat 
în considerare în faza de gestionare a riscului. 

k) Protecţia datelor (articolul 16 şi considerentul 25) - în vederea promovării inovării în 
acest domeniu, necesitatea protecţiei noilor dovezi ştiinţifice şi/sau a datelor ştiinţifice 
care fac obiectul unui drept de proprietate pentru o perioadă de 5 ani a fost acceptată de 
către Consiliu. Astfel de date protejate nu pot fi folosite în beneficiul altui solicitant fără 
acordul solicitantului anterior, iar autorizarea este limitată la solicitantul anterior pentru 
o perioadă de 5 ani, cu excepţia cazului în care un solicitant ulterior obţine autorizarea 
fără referiri la respectivele date care fac obiectul unui drept de proprietate. Această 
modificare corespunde în întregime amendamentului 77. Cu toate că amendamentul 25
nu a fost acceptat ca atare, spiritul său este reluat în articolul 16.

l) Informarea publicului (articolul 17) - rezumatele solicitărilor, concluziile oricăror 
consultări privind statutul alimentelor şi listele de alimente noi autorizate trebuie să fie 
puse la dispoziţia publicului, pe o pagină Web unică dedicată în cazul listelor de 
alimente. Această modificare corespunde amendamentelor 41, 53 şi 67, corespunde 
parţial amendamentului 40 şi corespunde în principiu amendamentului 64.

m) Măsuri tranzitorii (articolul 23 şi considerentul 29) - solicitările depuse în conformitate 
cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 258/97 sunt prelucrate în temeiul 
regulamentului respectiv numai dacă raportul de evaluare iniţială a fost transmis în 
temeiul articolului 6 alineatul (3), dacă nu s-a cerut nicio evaluare suplimentară şi dacă 
statele membre nu au ridicat nicio obiecţie. Această modificare este conformă cu 
amendamentele 88 şi 89.
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Pe lângă amendamentele sus-menţionate, poziţia comună încorporează amendamentele 7, 42, 

44, 45, care sunt de natură tehnică/editorială şi urmăresc ameliorarea clarităţii textului. 

Dată fiind intrarea în vigoare la 1 decembrie 2009 a Tratatului privind funcţionarea Uniunii 

Europene, Consiliul a trebuit să adapteze la TFUE dispoziţiile aferente procedurii de 

reglementare cu control cuprinse în propunerea Comisiei. Consiliul a convenit că următoarele 

dispoziţii ar trebui să confere Comisiei competenţe de punere în aplicare [articolul 291 

alineatul (2) TFUE]:

 Articolul 3 alineatul (4): adoptarea de criterii suplimentare pentru clarificarea 

definiţiilor de la articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctele (i) - (iv) şi de la literele (c), 

(d) şi (e), care pot fi adoptate;

 Articolul 11 alineatul (5): actualizarea listei alimentelor tradiţionale provenite din ţări 

terţe;

 Articolul 16 alineatul (5): actualizarea listei Uniunii în cazul protecţiei datelor înaintea 

expirării termenului de 5 ani aferent protecţiei datelor;

 Articolul 27 alineatul (2): măsurile tranzitorii pentru aplicarea articolului 27 

alineatul (1) care pot fi adoptate;

 Articolul 9: actualizarea listei de alimente noi a Uniunii. Regulamentul (CE) 1331/2008 

ar trebui să fie modificat în acest sens (a se vedea articolul 28 din poziţia Consiliului). 

După cum s-a menţionat deja la litera (c) de mai sus, Consiliul a convenit că adoptarea de 

criterii pentru evaluarea gradului, semnificativ sau nu, în care alimentele au fost utilizate 

pentru consumul uman în Uniune înainte de 15 mai 1997 până la data aplicării prezentului 

regulament (adică 24 de luni de la intrarea în vigoare) ar trebui delegată Comisiei, în 

conformitate cu articolul 290 din TFUE.
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2.2. Amendamentele neacceptate ale Parlamentului European

Consiliul nu a acceptat 46 de amendamente din următoarele motive:

i) Amendamentul 2: nivelul înalt de protecţie a sănătăţii umane şi a intereselor 

consumatorilor în raport cu alimentele şi funcţionarea eficientă a pieţei interne sunt 

două obiective principale ale legislaţiei Uniunii privind produsele alimentare [articolul 1 

din Regulamentul (CE) nr. 178/2002]. Aceste două aspecte sunt menţionate în 

considerentele 1 şi 2.

ii) Amendamentul 9: după cum s-a explicat la litera (c) de mai sus, criteriul de bază pentru 

evaluarea noutăţii alimentelor rămâne utilizarea lor pentru consumul uman într-un grad 

semnificativ în Uniune înainte de 15 mai 1997. Structura moleculară primară 

modificată, microorganismele, ciupercile, algele, noile suşe de microorganisme şi 

concentratele de substanţe se încadrează încă în această definiţie şi nu este nevoie să fie 

incluse pe o listă separată.

iii) Amendamentul 22: EFSA cooperează cu statele membre pentru pregătirea avizelor sale 

şi poate folosi o reţea după cum se prevede în articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 

178/2002 şi în Regulamentul (CE) nr. 2230/2004 al Comisiei. 

iv) Testele efectuate pe animale (amendamentele 21, 87) - chestiunea testelor efectuate pe 

animale, în special evitarea efectuării de teste pe animale vertebrate şi partajarea 

rezultatelor testelor nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament. În 

conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 

(procedura comună de autorizare), EFSA prezintă o propunere privind datele solicitate 

pentru analiza de risc a alimentelor noi, recunoscând necesitatea de a evita efectuarea de 

teste inutile pe animale.



11261/09 REV 3 ADD 1 /rv 12
DG I RO

v) Interzicerea producerii de alimente din animale clonate şi din descendenţii acestora, 

precum şi a introducerii pe piaţă şi a importului acestora amendamentele 5, 10, 12, 14, 

91 [punctul 2 (ba)], 92 [punctul 2 (a)(ii) şi 2 (ca)], 51 (partea a doua) - Consiliul nu 

poate fi de acord cu excluderea imediată a alimentelor obţinute din animale clonate şi 

din descendenţii acestora din domeniul de aplicare al regulamentului [a se vedea litera 

(d) mai sus]. Consiliul atrage atenţia asupra faptului că dreptul de iniţiativă în ceea ce 

priveşte propunerea de acte legislative ale UE îi revine Comisiei şi că aceasta nu poate 

fi obligată să facă o propunere legislativă prin intermediul unui act legislativ. 

vi) Nanomateriale

a. Amendamentul 13: nu aparţine domeniului de aplicare al Regulamentului privind 

alimentele noi; se aplică Regulamentul (CE) 1935/2004 privind materialele şi 

obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare. 

b. Amendamentul 90: etichetarea specifică sistematică a ingredientelor sub formă de 

nanomateriale este excesivă; există o cerinţă de a lua în considerare cerinţe 

specifice de etichetare pentru fiecare caz în parte, în conformitate cu articolul 9 

alineatul (2). 

c. Amendamentul 50: în cazul în care există dubii cu privire la siguranţa alimentelor 

care conţin nanomateriale, se aplică principiul prudenţei. În plus, data punerii în 

aplicare a regulamentului a fost amânată cu 24 de luni, acordându-se astfel un 

interval de timp suplimentar pentru elaborarea unor metode de evaluare a riscului 

pentru nanomaterialele fabricate.

vii) Determinarea statutului alimentelor (amendamentul 18 şi, parţial, amendamentul 40): 

amendamentele nu sunt compatibile cu abordarea asupra căreia s-a convenit în cadrul 

Consiliului [a se vedea litera (d) de mai sus].



11261/09 REV 3 ADD 1 /rv 13
DG I RO

viii) Criterii suplimentare pentru evaluarea riscului de către EFSA

d. Amendamentul 70: referirea la articolul 6 (articolul 8 din poziţia comună) nu este 

oportună întrucât face referire la condiţiile de luat în considerare în faza de 

gestionare a riscului, nu în faza de evaluare a riscului de către EFSA. 

e. Amendamentul 71: este în contradicţie cu procedurile interne ale EFSA; la 

evaluarea siguranţei alimentelor, EFSA poate să ţină cont şi de alte aspecte decât 

efectele nocive sau toxice asupra sănătăţii umane. 

f. Amendamentul 74: nu aparţine fazei de evaluare a riscului; avizul Grupului 

european pentru deontologie în domeniul ştiinţei şi noilor tehnologii (EGE) ar 

putea fi solicitat la cererea unui stat membru, caz în care ar fi încadrat în faza de 

gestionare a riscului. 

ix) Condiţii suplimentare pentru autorizarea alimentelor noi (gestionarea riscului)

g. Amendamentul 23: aspectele deontologice pot fi luate în considerare în faza de 

gestionare a riscului; evaluarea de către Agenţia Europeană de Mediu (AEM) nu 

se aplică.

h. Amendamentul 43: nu este necesar, aspectele la care se face referire în acest 

amendament sunt luate în considerare de către EFSA în faza de evaluare a 

riscului. 

i. Amendamentul 47: nu se aplică; nu este necesar şi nu este posibil să se ceară 

avizul AEM pentru fiecare solicitare de autorizare de alimente noi.

j. Amendamentul 48: avizul EGE nu poate fi solicitat pentru fiecare solicitare de 

autorizare de alimente noi. Dacă este solicitat după cum se prevede la articolul 15, 

acesta va fi luat în considerare în faza de gestionare a riscului.

k. Amendamentul 49: aspectele la care se face referire în acest amendament sunt 

luate în considerare de către EFSA în faza de evaluare a riscului şi pot fi 

soluţionate de condiţiile de utilizare şi de cerinţele specifice de etichetare în 

conformitate cu articolul 9 alineatul (2).

x) Principiul precauţiei [amendamentele 1 (partea a doua), 19, 52] - principiul precauţiei 

prevăzut în articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 se aplică în continuare. 

Există o referire la acest principiu în considerentul 18. Prin urmare, nu este necesar să 

fie repetat în alte considerente şi ca o condiţie suplimentară pentru autorizări. 



11261/09 REV 3 ADD 1 /rv 14
DG I RO

xi) Specificaţii suplimentare pentru includerea alimentelor noi pe lista Uniunii:

l. Amendamentul 54: toate punctele aduse în discuţie sunt deja menţionate în 

regulament, cu excepţia punctului (f), care nu este clar, întrucât cerinţele de 

monitorizare şi inspecţiile în conformitate cu Regulamentul nr. 882/2004 privind 

controalele oficiale sunt două chestiuni diferite.

m. Amendamentul 57: în conformitate cu articolul 9 alineatul (2), prezenţa 

substanţelor nedorite în alimentele noi este deja controlată prin specificaţiile 

alimentelor şi limitarea expunerii la substanţe prezente în alimentele noi vor fi 

tratate în „condiţiile de utilizare” şi pot fi introduse în urma avizului EFSA. 

xii) Monitorizarea după introducerea pe piaţă (amendamentele 55 şi 75) - monitorizarea 

sistematică după introducerea pe piaţă şi revizuirea autorizaţiilor după cinci ani pentru 

toate alimentele noi introduse pe piaţă sunt disproporţionate. Aceste măsuri ar 

reprezenta o sarcină administrativă pentru operatorii din sectorul alimentar şi pentru 

autorităţile din statele membre. Articolul 14 prevede posibilitatea de a impune o 

monitorizare după introducerea pe piaţă în anumite cazuri. Producătorii sunt obligaţi să 

comunice Comisiei orice nouă informaţie ştiinţifică sau tehnică care ar putea influenţa 

evaluarea siguranţei privind utilizarea alimentului nou introdus deja pe piaţa Uniunii. 

xiii) Etichetarea alimentelor noi (amendamentele 60 şi 62) - etichetarea sistematică a tuturor 

alimentelor noi (amendamentul 62) este disproporţionată şi ar genera o sarcină 

administrativă. Articolul 9 alineatul (2) prevede posibilitatea impunerii unor cerinţe 

specifice de etichetare. Etichetarea produselor derivate din animale hrănite cu hrană 

pentru animale modificată genetic (amendamentul 60) nu intră în domeniul de aplicare 

al acestui regulament [Regulamentul (CE) 1829/2003 este exclus în mod explicit]. 

xiv) Alimentele tradiţionale provenite din ţările terţe (amendamentele 28, 64 şi 66): Consiliul 

a convenit asupra unei proceduri de autorizare a acestor alimente diferită de cea propusă 

de Comisie [a se vedea litera (h) mai sus]. 
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xv) Consultarea EGE (amendamentul 29): formularea propusă de Consiliu pentru 

considerentul 28 corespunde mai bine conţinutului articolului 15 privind consultările 

EGE [a se vedea litera (j) mai sus].

xvi) Alinierea termenelor-limită pentru autorizarea menţiunilor de sănătate şi a alimentelor 

noi în cazul protecţiei datelor (amendamentele 27, 80) - o astfel de aliniere ar fi probabil 

de dorit, dar ar fi dificil de pus în practică întrucât evaluările se desfăşoară în funcţie de 

orare diferite, iar cele două decizii sunt luate separat.

xvii) Amendamentul 61: actualizările listei Uniunii în cazul protecţiei datelor se vor hotărî în 

conformitate cu procedura de reglementare, întrucât acestea reprezintă autorizări 

individuale, nu măsuri generale.

xviii) Amendamentele 56 şi 91 [paragraful (2a)]: autorizarea aditivilor alimentari, a 

enzimelor alimentare şi a aromelor alimentare, cărora li se aplică un proces de producţie 

nou, care duc la modificări semnificative, este deja tratată de legislaţia din domeniul 

aditivilor [articolul 12 şi considerentul 11 din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008], din 

domeniul enzimelor [articolul 14 şi considerentul 12 din Regulamentul (CE) nr. 

1332/2008] şi din domeniul aromelor [articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 

1334/2008]. Procedura comună de autorizare se aplică în cazul acestor autorizări. 

xix) Amendamentul 78: Consiliul nu a examinat chestiunea proiectelor de cercetare finanţate 

din surse ale UE şi/sau publice.

xx) Amendamentul 81: Regulamentul (CE) 882/2004 privind controalele oficiale pentru 

asigurarea conformităţii cu legislaţia din domeniul furajelor şi produselor alimentare 

(inclusiv regulamentul privind alimentele noi) se aplică şi nu este necesară repetarea.

xxi) Amendamentul 82: Consiliul a convenit să amâne data de aplicare a regulamentului 

până la 24 de luni după data publicării sale. Acelaşi termen-limită a fost acordat statelor 

membre pentru comunicarea dispoziţiilor privind penalităţile.
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xxii) Amendamentul 83: Nu este necesar; duplicarea dispoziţiilor aplicabile în conformitate 

cu articolele 53 şi 54 din Regulamentul 178/2002. 

Consiliul nu a acceptat amendamentele 8 şi 85 întrucât sunt neclare şi amendamentele 4, 17, 

51 (prima parte), al căror conţinut este evident şi nu aduce o valoare adăugată. 

IV. Concluzii

Consiliul consideră că poziţia sa în primă lectură reprezintă un echilibru între preocupări şi 

interese, care ar respecta obiectivele regulamentului. Consiliul aşteaptă cu interes să poarte 

discuţii constructive cu Parlamentul European, care să permită adoptarea în scurt timp a 

regulamentului, asigurând astfel un nivel înalt de protecţie a sănătăţii umane şi a 

consumatorului.
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CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

Bruxelles, 5 martie 2010 (09.03)
(OR. fr)

Dosar interinstituțional:
2008/0002 (COD)

6163/10

CODEC 90
DENLEG 18

NOTĂ PUNCT „I/A”
Sursă: Secretariatul General al Consiliului
Destinatar: Coreper/Consiliul
Subiect: Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

alimentele noi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 258/97 și a Regulamentului (CE) al Comisiei nr. 
1852/2001 (Prima lectură) (AL+D)
- Adoptarea
(a) poziției Consiliului
(b) expunerii de motive a Consiliului

1. La 15 ianuarie 2008, Comisia a transmis Consiliului propunerea menționată anterior1, în 

temeiul articolului 95 din Tratatul CE.

2. Comitetul Economic și Social European și-a dat avizul la 29 mai 20082.

3. Parlamentul European și-a dat avizul la prima lectură la 25 martie 20093.

                                               
1 Doc. 5431/08.
2 JO C 224, 30.8.2008, p. 81.
3 Doc. 7990/09.
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4. Cu ocazia celei de a 2952-a reuniuni din 22 iunie 2009, Consiliul Agricultură a ajuns la un 

acord politic cu privire la poziția Consiliului la prima lectură privind regulamentul sus-

menționat.

5. Comitetul Reprezentanților Permanenți este invitat să propună Consiliului:

- să adopte, cu abținerea delegației elene și a delegației Regatului-Unit și ținând seama de 

poziția Comisiei, ca punct „A” pe ordinea de zi a unei viitoare reuniuni, poziția Consiliului 

la prima lectură, astfel cum figurează în documentul 11261/2/09 REV 2, precum și 

expunerea de motive, astfel cum figurează în documentul 11261/1/09 ADD 1 REV 1;

- să decidă înscrierea în procesul-verbal al respectivei reuniuni a declarațiilor care figurează 

în addenda 1 și 2 la prezenta notă.

________________________
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CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

Bruxelles, 5 martie 2010 (10.03)
(OR. de, fr)

Dosar interinstituţional:
2008/0002 (COD)

6163/10
ADD 1

CODEC 90
DENLEG 18

ADDENDUM la NOTA PUNCT „I/A”
Sursă: Secretariatul General al Consiliului
Destinatar: Coreper/Consiliul
Subiect: Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

alimentele noi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 258/97 și a Regulamentului (CE) al Comisiei nr. 
1852/2001 (Prima lectură) (AL+D)
- Adoptarea
(a) poziției Consiliului la prima lectură
(b) expunerii de motive a Consiliului
- Declarații

Declarația a 24 de state membre*

cu privire la toate aspectele tehnicilor de clonare a animalelor

Se ia act de acordul Consiliului privind faptul că tehnicile de clonare a animalelor, precum tehnica 

transferului de nuclei de celule somatice, au caracteristici specifice care indică faptul că 

regulamentul privind alimentele noi nu poate acoperi toate chestiunile privind clonarea.

                                               
* Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spania, Franța, 

Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Austria, Polonia, Portugalia, 
România, Slovenia, Slovacia, Finlanda și Suedia.
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Se ia act, de asemenea, de faptul că majoritatea statelor membre exprimă opinia potrivit căreia 

alimentele provenite de la animale obținute printr-o tehnică de clonare și de la descendenții acestora 

ar trebui reglementate printr-o legislație specifică. Prin urmare, alimentele de acest tip ar trebui 

excluse din domeniul de aplicare al regulamentului privind alimentele noi de îndată ce legislația 

specifică devine aplicabilă. Până atunci, și pentru a evita lacunele legislative, acele alimente ar 

trebui incluse în domeniul de aplicare al regulamentului privind alimentele noi.

În acest context, toate aspectele relevante ale tehnicii de clonare și în special chestiunile privind 

sănătatea animalelor, bunăstarea animalelor și chestiunile etice, aspectele privind siguranța 

alimentară și comerțul ar trebui evaluate atent.

Ținând seama de rezultatele acestei evaluări, Președinția ia act de acordul majorității statelor 

membre de a solicita Comisiei să transmită Consiliului și Parlamentului European o propunere de 

acte legislative specifice privind toate aspectele legate de tehnicile de clonare.

Declarația Regatului Unit și a Țărilor de Jos

Țările de Jos și Regatul Unit doresc să se înscrie în procesul-verbal motivele pentru care nu au putut 

să susțină declarația prezentată de cele 24 de state membre și în special, doresc să evidențieze 

importanța aderării la principiul conform căruia legislația ar trebui să fie bazată pe dovezi, precum 

și faptul că soluțiile legislative nu ar trebui hotărâte înaintea încheierii unor evaluări detaliate.

Declarația statelor membre solicită Comisiei să prezinte Consiliului și Parlamentului European o 

propunere privind acte legislative specifice privind toate aspectele legate de tehnicile de clonare.

Țările de Jos și Regatul Unit recunosc faptul că ar putea fi necesare acte legislative specifice care să 

reglementeze alimentele provenite de la animale obținute printr-o tehnică de clonare și de la 

descendenții acestora. Cu toate acestea, până în momentul în care Comisia va fi efectuat o evaluare 

a necesității unor astfel de acte legislative și va fi transmis un raport Consiliului și Parlamentului 

European după cum prevede articolul 24 alineatul (2) din textul poziției la prima lectură, noi 

considerăm că este prematur să se solicite inițierea unor acte legislative cu aplicabilitate extinsă 

până când nu este cunoscut rezultatul raportului Comisiei și dacă este necesar, până când nu a fost 

efectuat un studiu de impact.
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Declarația Greciei

Grecia se abține de la votul privind poziția Consiliului la prima lectură privind propunerea de 

regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi, de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 și a 

Regulamentului (CE) al Comisiei nr. 1852/2001.

Grecia consideră că alimentele provenite de la animale obținute prin tehnici de clonare și de la 

descendenții acestora nu ar trebui incluse în domeniul de aplicare al propunerii sus-menționate. 

Considerăm că, pentru a proteja sănătatea oamenilor, sănătatea și bunăstarea animalelor și 

durabilitatea mediului, introducerea acelor alimente pe piața internă ar trebui interzisă.

Această poziție este dictată, printre altele, de necesitatea aplicării principiului precauției, deoarece, 

pe baza dovezilor științifice existente până în prezent, nu pot fi excluse posibile pericole pe viitor 

datorate aplicării tehnicilor de clonare a animalelor pentru producția de alimente. Subliniem încă o 

dată faptul că poziția noastră reflectă sensibilitatea accentuată și atitudinea negativă a opiniei 

publice din Grecia în general cu privire la alimentele provenite de la animale clonate.

Declaraţia Germaniei

În cadrul discuţiilor privind adaptarea propunerii de regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind alimentele noi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), 

Germania a exprimat preocupări majore cu privire la abordarea avută în vedere, şi anume 

includerea, pe de o parte, a noilor alimente în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 

1331/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei 

proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele 

alimentare, şi dispunerea, pe de altă parte, a unei alte proceduri de autorizare pentru substanţele deja 

cuprinse în domeniul de aplicare al regulamentului. Aceste preocupări încă există.

Cu toate acestea, pentru a nu împiedica ajungerea la un compromis şi adoptarea unei poziţii 

comune, Germania îşi dă acordul asupra abordării propuse în vederea adaptării regulamentului la 

TFUE, renunţând la rezervele sale.
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Germania continuă, totuşi, să considere că nu se justifică modificarea punctuală a Regulamentului 

(CE) nr. 1331/2008 prin intermediul unui regulament special privind alimentele noi. Unul din 

obiectivele majore ale modificării Regulamentului (CE) nr. 258/97 este de a extinde domeniul de 

aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 la alimentele noi şi, astfel, de a aplica procedura de 

autorizare prevăzută în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 şi la alimentele noi. Abordarea 

actuală nu va permite ajungerea la scopul propus de armonizare a procedurilor de autorizare în 

domeniul produselor alimentare.

În plus, sunt necesare clarificări asupra unui număr de chestiuni orizontale, care ar putea avea o 

importanţă decisivă în cazul actualei propuneri de regulament.

_________________
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CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

Bruxelles, 9 martie 2010 (10.03)
(OR. en)

Dosar interinstituţional:
2008/0002 (COD)

6163/10
ADD 2

CODEC 90
DENLEG 18

ADDENDUM la NOTA PUNCT „I/A”
Sursă: Secretariatul General al Consiliului
Destinatar: Coreper/Consiliul
Subiect: Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

alimentele noi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 258/97 şi a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al 
Comisiei (Prima lectură) (AL+D)
– Adoptarea
(a) poziţiei Consiliului
(b) expunerii de motive a Consiliului
- Declaraţia Comisiei

Declaraţia Comisiei

Acordul politic al Consiliului din iunie 2009 a avut în vedere faptul că adaptarea definiţiei 

nanomaterialelor fabricate la progresul tehnic şi ştiinţific şi la definiţiile aprobate ulterior la nivel 

internaţional ar trebui să se facă în conformitate cu respectarea procedurii de reglementare cu 

control. În actuala poziţie a Consiliului la prima lectură, adaptarea definiţiei menţionate se limitează 

la adoptarea unor criterii suplimentare în scopul clarificării acesteia.
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În primul rând, această modificare presupune ca orice adaptare a definiţiei să fie posibilă numai prin 

procedura legislativă ordinară. Comisia se opune acestei limitări, deoarece aceasta ar împiedica 

reflectarea de către definiţie a stadiului actual al ştiinţei şi ar avea consecinţe negative asupra 

inovării în industria alimentară.

În plus, Comisia se opune adoptării de criterii suplimentare în scopul clarificării definiţiei prin acte de 

punere în aplicare în temeiul articolului 291 din TFUE. Comisia consideră că adoptarea acestor criterii 

are drept consecinţă suplimentarea elementelor neesenţiale ale regulamentului şi că, prin urmare, 

acestea ar trebui să fie adoptate prin acte delegate în temeiul articolului 290 din TFUE. Aceasta se 

aplică definiţiilor prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctele (i)-(iv) privind subcategoriile 

alimentelor noi, la articolul 3 alineatul (2) litera (c) privind nanomaterialele fabricate şi la articolul 3 

alineatul (2) literele (d) şi (e) referitoare la alimentele tradiţionale provenite din ţări terţe.
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COMISIA EUROPEANĂ 

Bruxelles, 24.3.2010 
COM(2010)124 final 

2008/0002 (COD) 

COMUNICARE A COMISIEI 
CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 

 
în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene 
 

referitoare la 

poziția Consiliului în ceea ce privește adoptarea unui regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 1331/2008 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 și a Regulamentului 
(CE) nr. 1852/2001 al Comisiei 
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2008/0002 (COD) 

COMUNICARE A COMISIEI 
CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 

 
în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene 
 

referitoare la 

poziția Consiliului în ceea ce privește adoptarea unui regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 1331/2008 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 și a Regulamentului 
(CE) nr. 1852/2001 al Comisiei 

1. CONTEXT 

Data transmiterii propunerii către Parlamentul European și 
Consiliu 
[document COM(2007)872 final – 2008/0002COD]: 

[14 ianuarie 2008] 

Data avizului Comitetului Economic și Social European: [29 mai 2008] 

Data avizului Parlamentului European la prima lectură: [25 martie 2009] 

Data transmiterii propunerii modificate: [*…] 

Data adoptării poziției Consiliului: [15 martie 2010] 

* Ținând cont de evoluțiile apărute în cadrul Consiliului cu ocazia primei lecturi 
a Parlamentului European, Comisia nu a considerat necesar să elaboreze o 
propunere revizuită, dar și-a exprimat punctul de vedere cu privire la 
amendamentele Parlamentului în documentul SP(2009)3060 trimis 
Parlamentului European la 11 septembrie 2009. 

2. OBIECTUL PROPUNERII COMISIEI 

1. Autorizarea și utilizarea alimentelor noi sunt reglementate la nivelul UE din 
1997, când a fost adoptat Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Consiliului. 
Obiectivul proiectului de regulament este de a actualiza și a clarifica cadrul de 
reglementare pentru autorizarea și introducerea pe piață a alimentelor noi, 
asigurând totodată siguranța alimentară, protecția sănătății publice și a 
intereselor consumatorilor, precum și funcționarea pieței interne. El abrogă 
Regulamentul (CE) nr. 258/97 și Regulamentul (CE) nr. 1852/2001 al 
Comisiei. 

2. Această propunere urmărește simplificarea și centralizarea la nivelul Uniunii a 
procedurii de autorizare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 
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de instituire a unei proceduri comune de autorizare. Ea instituie o procedură de 
autorizare specifică pentru alimentele tradiționale provenite din țări terțe și 
clarifică definiția alimentelor noi, inclusiv noile tehnologii care au un efect 
asupra alimentelor.  

3. Se elimină procedura actuală privind extinderile utilizării, iar autorizațiile 
legate de solicitant sunt înlocuite cu decizii de autorizare generică, cu excepția 
situației în care se acordă o protecție a datelor pentru produsele alimentare 
inovatoare. 

3. OBSERVAȚII PRIVIND POZIȚIA CONSILIULUI 

3.1. OBSERVAțII GENERALE 

 Poziția Consiliului reflectă rezultatul examinării propunerii Comisiei și ține 
cont de amendamentele votate de Parlamentul European. 

 Comisia a acceptat toate modificările aduse de Consiliu propunerii sale, cu 
excepția includerii progeniturilor (prima generație) animalelor clonate în 
domeniul de aplicare al propunerii, precum și câteva modificări introduse în 
urma intrării în vigoare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. 

3.2. PRINCIPALELE MODIFICĂRI INTRODUSE DE POZIțIA CONSILIULUI  

 Consiliul a inclus în poziția sa mai multe amendamente adoptate la prima 
lectură de Parlamentul European și acceptate, de asemenea, de Comisie. 

a) Obiectivele regulamentului 

 Poziția Consiliului (articolul 1 și considerentele 1 și 2) a extins 
obiectivele regulamentului, pe baza amendamentelor Parlamentului 
European, la protecția mediului și la bunăstarea animalelor. Aceste 
obiective sunt în conformitate cu alte acte legislative specifice din 
domeniul alimentelor care au fost actualizate și pot fi sprijinite de 
Comisie.  

b) Alimente tradiționale provenite din țări terțe 

 Propunerea Comisiei stabilea o procedură simplificată bazată pe 
notificarea prezentată de orice parte interesată, înainte de introducerea pe 
piața Uniunii Europene, a unor alimente tradiționale provenite din țări 
terțe pentru care există o experiență precedentă privind utilizarea 
alimentară în condiții de siguranță.  

 Consiliul a respins această procedură, deoarece ar dori ca Autoritatea 
Europeană pentru Siguranța Alimentară să emită un aviz științific și ca 
statele membre să fie consultate în ceea ce privește autorizația de 
introducere pe piața UE a alimentelor tradiționale provenite din țări terțe. 
Cu toate acestea, Consiliul a convenit asupra unei proceduri specifice 
[articolul 11 alineatele (3) și (5)] cu termene mai scurte (9 luni, în loc de 
18 luni). Comisia poate sprijini acest compromis. 
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c) Nanotehnologii 

 În ceea ce privește nanotehnologiile, Parlamentul European a cerut 
introducerea unei definiții juridice pentru nanomateriale, precum și 
etichetarea obligatorie a acestor produse. 

 În ceea ce privește etichetarea, Consiliul consideră că regulile de 
etichetare ar trebui să fie impuse, dacă este necesar, prin decizia de 
autorizare, de la caz la caz.  

 Poziția Consiliului [articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (iv) și litera 
(c)] prevede o definiție a „nanomaterialelor fabricate”, precum și o 
evaluare sistematică și o autorizație prealabilă introducerii pe piață a 
tuturor ingredientelor alimentare care conțin astfel de nanomateriale. 

 Aceste modificări pot fi sprijinite de către Comisie. 

d) Clonarea animalelor 

 În ceea ce privește clonarea, pozițiile Consiliului și Parlamentului 
European sunt foarte diferite. Amendamentele Parlamentului European 
sunt în favoarea retragerii produselor provenite din animale clonate și din 
progeniturile lor din domeniul de aplicare al regulamentului, precum și a 
interzicerii utilizării alimentelor provenite din animale clonate și din 
progeniturile lor sau, ca soluție de rezervă, a aplicării unui moratoriu 
până la intrarea în vigoare a unei legislații specifice. O astfel de 
excludere din domeniul de aplicare, în așteptarea adoptării unei legislații 
specifice privind clonarea, ar conduce la situația în care nicio legislație 
armonizată nu ar fi aplicabilă la nivelul UE după abrogarea 
regulamentului actual privind alimentele noi. 

 Consiliul consideră că o legislație specifică privind clonarea ar fi de dorit 
pentru abordarea diferitelor aspecte ale acestei chestiuni. Cu toate 
acestea, Consiliul este de acord cu faptul că regulamentul privind 
alimentele noi ar trebui să fie în continuare aplicat, pentru a reglementa 
alimentele provenite din animale clonate până la intrarea în vigoare a 
unei legislații specifice. În plus, Consiliul a decis în unanimitate să 
includă alimentele provenite din prima generație de progenituri ale 
animalelor clonate în definiția alimentelor noi, ceea ce implică faptul că 
aceste alimente ar fi supuse unei autorizații de introducere pe piață 
înainte de a fi introduse pe piață. 

 Poziția Consiliului [articolul 24 alineatul (2)] introduce, de asemenea, 
obligația Comisiei de a prezenta Parlamentului European și Consiliului 
un raport referitor la toate aspectele alimentelor produse din animale 
clonate și din progeniturile lor, însoțit, dacă este necesar, de propuneri 
legislative.  

 Comisia nu este în favoarea includerii în domeniul de aplicare al 
regulamentului a alimentelor provenite din progeniturile alimentelor 
clonate și, prin urmare, nu poate fi de acord cu poziția Consiliului 
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[articolul 3 alineatul (2) litera (b)]. Poziția Comisiei este aceea de a 
menține statu-quoul juridic pentru alimentele produse cu ajutorul noilor 
tehnici de reproducere, cum ar fi clonarea și de a elabora raportul 
prevăzut până la sfârșitul anului. 

 Definiția actuală și revizuită a alimentelor noi include toate alimentele 
(inclusiv carnea și laptele) provenite din animale obținute prin noile 
tehnici de reproducere (cum ar fi clonarea), dar nu și alimentele provenite 
din animale obținute prin tehnici de reproducere convenționale [adică 
tehnicile utilizate înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) 
nr. 258/97]. 

 Comisia consideră că nu există nicio justificare pentru includerea în 
domeniul de aplicare al regulamentului a alimentelor provenite din 
progeniturile animalelor clonate, deoarece ele sunt obținute prin tehnici 
de reproducere convenționale și că supunerea acestor alimente unui 
regim de autorizare prealabilă introducerii pe piață ar fi, prin urmare, 
disproporționată în raport cu obiectivele regulamentului, în special cu 
siguranța alimentară, și nu ar fi în conformitate cu Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. În plus, o astfel de dispoziție ar fi 
incompatibilă cu angajamentele internaționale ale UE. 

e) Protecția datelor 

 Pentru a promova inovarea în industria alimentară, propunerea Comisiei 
a introdus posibilitatea de a proteja dovezile științifice recente și datele 
științifice care fac obiectul unui drept de proprietate. Poziția Consiliului 
sprijină și întărește aceste măsuri [articolul 16 alineatele (1) și (4)], 
definind criterii de eligibilitate pentru protecția datelor și prevăzând o 
autorizație legată de solicitant pentru o perioadă de 5 ani. Comisia poate 
sprijini aceste modificări. 

f) Adaptarea la Tratatul de la Lisabona 

 În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, poziția Consiliului 
a fost adaptată pentru a ține cont de articolele 290 și 291 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene. 

 Adoptarea unor criterii suplimentare pentru a clarifica definițiile stabilite 
la articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctele (i)-(iv) privind subcategoriile 
de alimente noi, la articolul 3 alineatul 2 litera (c), privind 
nanomaterialele fabricate și la articolul 3 alineatul (2) literele (d) și (e), 
privind alimentele tradiționale provenite din țări terțe ar fi asigurată prin 
acte de punere în aplicare. Comisia consideră că determinarea acestor 
criterii este o măsură care are drept scop completarea unor elemente 
neesențiale ale regulamentului, care ar trebui adoptată prin acte delegate.  

 În ceea ce privește adaptarea definiției „nanomaterialelor fabricate” la 
progresele științifice și tehnice și la definițiile aprobate la nivel 
internațional, Comisia consideră că lipsa unei dispoziții în poziția 
Consiliului la prima lectură, care permite revizuirea definiției pentru a 
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reflecta evoluția tehnică, implică introducerea procedurii legislative 
ordinare pentru efectuarea acestei revizuiri. O asemenea limitare nu ar 
permite ca definiția să reflecte progresul științei și ar avea consecințe 
negative asupra inovării în industria alimentară. O astfel de adaptare 
vizează modificarea unor elemente neesențiale ale regulamentului și ar 
trebui să fie adoptată prin intermediul unor acte delegate1. 

 Din motivele prezentate mai sus, Comisia se opune dispozițiilor 
menționate anterior care figurează în poziția Consiliului.  

 Comisia nu poate accepta considerentul 36 în forma sa actuală privind 
consultarea experților la pregătirea actelor delegate. Comisia s-a angajat 
politic, în comunicarea sa din 9 decembrie 2009 privind articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene să consulte în mod 
sistematic experții autorităților naționale ale statelor membre, cu excepția 
cazurilor în care aceste lucrări de pregătire nu ar necesita nicio expertiză 
nouă. Cu toate acestea, având în vedere că tratatul nu prevede grupuri de 
experți, aceștia nu pot avea un rol instituțional formal. Prin urmare, în 
actele de bază nu ar trebui introduse dispoziții referitoare la implicarea 
experților în pregătirea actelor delegate. 

 În sfârșit, în ceea ce privește termenul prevăzut pentru exprimarea 
obiecțiilor la actele delegate, Comisia consideră că Consiliul nu a furnizat 
suficiente motive în sprijinul alegerii termenului de trei luni. Comisia 
insistă asupra termenului de două luni (care poate fi extins cu o lună 
suplimentară) și nu poate accepta această modificare a Consiliului. 

 Cu toate acestea, Comisia poate sprijini adaptarea următoarelor măsuri 
prin acte de punere în aplicare: 

– procedura de determinare a statutului de aliment nou [articolul 4 
alineatul (4)]; 

– deciziile în ceea ce privește includerea unui tip de aliment în 
domeniul de aplicare al regulamentului (articolul 5);  

– actualizarea listei de alimente tradiționale provenite din țări terțe 
[articolul 11 alineatul (5)]; 

– adoptarea unor norme detaliate de punere în aplicare a procedurii 
prevăzute pentru alimentele tradiționale provenite din țări terțe 
[articolul 11 alineatul (7)]; 

– actualizarea listei Uniunii în caz de protecție a datelor înainte de 
expirarea perioadei de 5 ani de protecție a datelor [articolul 16 
alineatul (5)]; 

– adoptarea de măsuri de punere în aplicare pentru a asigura 
informarea publicului (articolul 17); 

                                                 
1 Declarație a Comisiei în cadrul reuniunii Consiliului din 15 martie 2010. 
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– adoptarea de măsuri tranzitorii pentru cererile în așteptare [articolul 
27 alineatul (2)]; 

– actualizarea listei de alimente noi autorizate a Uniunii [articolul 28 
alineatul (8)]. 

4. CONCLUZIE 

Comisia a acceptat toate modificările aduse de Consiliu propunerii sale, cu excepția 
introducerii progeniturilor (prima generație) animalelor clonate în domeniul de 
aplicare al propunerii, precum și adaptările la Tratatul de la Lisabona propuse pentru 
câteva dispoziții referitoare la comitologie. Prin urmare, Comisia nu poate sprijini 
poziția Consiliului. 
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ANEXĂ 

Declarație a Comisiei 

Conform acordului politic la care s-a ajuns în cadrul Consiliului în iunie 2009, adaptarea 
definiției nanomaterialelor fabricate la progresele științifice și tehnice, precum și la definițiile 
aprobate ulterior la nivel internațional ar trebui să fie efectuată în conformitate cu procedura 
de reglementare cu control. În actuala poziție la prima lectură a Consiliului, adaptarea acestei 
definiții este limitată la adoptarea unor criterii suplimentare pentru clarificarea sa.  

În primul rând, această modificare implică faptul că orice adaptare a definiției propriu-zise ar 
fi posibilă doar prin procedura legislativă ordinară. Comisia se opune acestei limitări, 
deoarece ea nu ar permite ca definiția să reflecte progresul științei și ar avea consecințe 
negative asupra inovării în industria alimentară. 

În plus, Comisia se opune adoptării unor criterii suplimentare pentru clarificarea definițiilor 
prin intermediul unor acte de punere în aplicare, în temeiul articolului 291 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Comisia consideră că adoptarea acestor criterii presupune 
completarea unor elemente neesențiale ale regulamentului și că ea ar trebui să fie efectuată 
prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Aceasta se aplică definițiilor stabilite la articolul 3 alineatul 
(2) litera (a) punctele (i)-(iv) privind subcategoriile de alimente noi, la articolul 3 alineatul 2 
litera (c), privind nanomaterialele fabricate și la articolul 3 alineatul (2) literele (d) și (e), 
privind alimentele tradiționale provenite din țări terțe. 
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