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21.10.2015 A8-0046/92 

Amendamentul  92 

Sylvie Goddyn 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Vitamine, minerale și alte substanție 

destinate a fi utilizate în suplimente 

alimentare sau de a fi adăugate în 

produsele alimentare, inclusiv preparatele 

pentru sugari și preparatelor de 

continuare, preparatelor pe bază de 

cereale și alimentele pentru copii 

destinate sugarilor și copiilor de vârstă 

mică, produsele alimentare destinate unor 

scopuri medicale speciale și înlocuitorii 

unei diete totale pentru controlul greutății 

sunt supuse normelor prevăzute în 

Directiva 2002/46/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului
17

, în 

Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al 

Parlamentului European și a Consiliului
18

 

și în Regulamentul (UE) nr. 609/2013 a 

Parlamentului European și a Consiliului
19

. 

Aceste substanțe ar trebui să fie evaluate în 

conformitate cu normele prevăzute în 

prezentul regulament în cazul în care 

acestea se încadrează în definiția 

alimentelor noi prevăzute în prezentul 

regulament. 

(8) Vitamine, minerale și alte substanțe 

destinate a fi utilizate în suplimente 

alimentare sau a fi adăugate în produsele 

alimentare, precum și înlocuitorii unei 

diete totale pentru controlul greutății sunt 

supuse normelor prevăzute în Directiva 

2002/46/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului
17

, în Regulamentul (CE) nr. 

1925/2006 al Parlamentului European și a 

Consiliului
18

 și în Regulamentul (UE) nr. 

609/2013 a Parlamentului European și a 

Consiliului
19

. Aceste substanțe ar trebui să 

fie evaluate în conformitate cu normele 

prevăzute în prezentul regulament în cazul 

în care acestea se încadrează în definiția 

alimentelor noi prevăzute în prezentul 

regulament. Preparatele pentru sugari, 

preparatele de continuare, preparatele pe 

bază de cereale și alimentele pentru copii 

destinate sugarilor și copiilor de vârstă 

mică, precum și produsele alimentare 

destinate unor scopuri medicale speciale 

ar trebui să facă obiectul unui regulament 

separat dat fiind caracterul deosebit de 

sensibil al consumatorilor respectivi. 

  

__________________ __________________ 

17
 Directiva 2002/46/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 10 iunie 2002 

referitoare la apropierea legislațiilor 

statelor membre privind suplimentele 

17
 Directiva 2002/46/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 10 iunie 2002 

referitoare la apropierea legislațiilor 

statelor membre privind suplimentele 
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alimentare, JO L 183, 12.7.2002, p. 51. alimentare, JO L 183, 12.7.2002, p. 51. 

18
 Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 20 decembrie 2006 privind adaosul de 

vitamine și minerale, precum și de anumite 

substanțe de alt tip în produsele alimentare 

(JO L 404, 30.12.2006, p. 26). 

18
 Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 20 decembrie 2006 privind adaosul de 

vitamine și minerale, precum și de anumite 

substanțe de alt tip în produsele alimentare 

(JO L 404, 30.12.2006, p. 26). 

19
 Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 12 iunie 2013 privind alimentele 

destinate sugarilor și copiilor de vârstă 

mică, alimentele destinate unor scopuri 

medicale speciale și înlocuitorii unei diete 

totale pentru controlul greutății și de 

abrogare a Directivei 92/52/CEE a 

Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 

1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE 

ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului și 

a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) 

nr. 953/2009 ale Comisiei (JO L 181, 

29.6.2013, p. 35). 

19
 Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 12 iunie 2013 privind alimentele 

destinate sugarilor și copiilor de vârstă 

mică, alimentele destinate unor scopuri 

medicale speciale și înlocuitorii unei diete 

totale pentru controlul greutății și de 

abrogare a Directivei 92/52/CEE a 

Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 

1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE 

ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului și 

a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) 

nr. 953/2009 ale Comisiei (JO L 181, 

29.6.2013, p. 35). 

Or. fr 

Justificare 

Caracterul deosebit de sensibil al sugarilor, al copiilor de vârstă mică și al bolnavilor 

justifică necesitatea unui regulament adaptat și diferit de textul prezentat. 
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21.10.2015 A8-0046/93 

Amendamentul  93 

Sylvie Goddyn 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezentul regulament stabilește norme 

armonizate pentru introducerea pe piață a 

alimentelor noi pe teritoriul Uniunii pentru 

a asigura funcționarea eficientă a pieței 

interne, oferind în același timp un nivel 

ridicat de protecție a sănătății umane și a 

intereselor consumatorilor. 

1. Prezentul regulament stabilește norme 

armonizate pentru introducerea pe piață a 

alimentelor noi pe teritoriul Uniunii pentru 

a asigura un nivel ridicat de protecție a 

sănătății umane și animale și a intereselor 

consumatorilor. Acesta se aplică în mod 

egal produselor destinate consumului 

uman și consumului animal, indiferent 

dacă este vorba despre animale de fermă 

sau animale de companie. 

Or. fr 



 

AM\1076620RO.doc  PE568.557v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

21.10.2015 A8-0046/94 

Amendamentul  94 

Sylvie Goddyn 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Prezentul regulament interzice 

punerea pe piață a nanomaterialelor 

destinate consumului uman și animal, 

precum și a alimentelor care conțin 

nanomateriale
1a

. 

 __________________ 

 1a
 Interdicția nanomaterialelor alimentare 

se aplică întregului text. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0046/95 

Amendamentul  95 

Sylvie Goddyn 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

c) cerințele specifice suplimentare 

referitoare la etichetare, pentru a informa 

consumatorul final cu privire la anumite 

caracteristici sau proprietăți ale alimentului 

respectiv, cum ar fi compoziția, valoarea 

nutritivă sau efectele sale nutritive și 

utilizarea preconizată a alimentului, care 

fac ca un aliment nou să nu mai fie 

echivalent cu un aliment existent sau la 

implicațiile pentru sănătate pentru anumite 

categorii specifice ale populației; 

c) cerințele specifice suplimentare 

referitoare la etichetare, pentru a informa 

consumatorul final cu privire la anumite 

caracteristici sau proprietăți ale alimentului 

respectiv, cum ar fi compoziția, în special 

prezența nanomaterialelor, semnalată 

prin avertismentul „conține 

nanomateriale”, valoarea nutritivă sau 

efectele sale nutritive și utilizarea 

preconizată a alimentului, care fac ca un 

aliment nou să nu mai fie echivalent cu un 

aliment existent sau la implicațiile pentru 

sănătate pentru anumite categorii specifice 

ale populației; 

Or. fr 

 

 


