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21.10.2015 A8-0046/96 

Amendamentul  96 

Pavel Poc 

în numele Grupului S&D 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Alimentele provenite din clone 

animale au fost reglementate în 

conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 258/97. Este esențial să nu apară nicio 

ambiguitate juridică în ceea ce privește 

introducerea pe piață a alimentelor 

provenite de la animale rezultate din 

clonare și/sau de la descendenți ai 

acestora în cursul perioadei de tranziție 

ulterioare datei la care ia sfârșit aplicarea 

Regulamentului (CE) nr. 258/97. Prin 

urmare, până la intrarea în vigoare a unei 

legislații specifice privind alimentele 

provenite de la animale rezultate din 

clonare și/sau de la descendenți ai 

acestora, aceste alimente ar trebui să intre 

în sfera de aplicare a prezentului 

regulament la categoria alimentelor 

provenite din animale obținute prin 

practici de reproducere netradiționale și 

din descendenți ai acestora. Aceste 

alimente ar trebui etichetate 

corespunzător pentru consumatorul final 

în conformitate cu legislația în vigoare a 

Uniunii. 
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Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/97 

Amendamentul  97 

Pavel Poc 

în numele Grupului S&D 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Este oportun să se autorizeze un 

aliment nou prin actualizarea listei Uniunii, 

sub rezerva îndeplinirii criteriilor și a 

procedurilor prevăzute în prezentul 

regulament. Ar trebui să fie pusă în 

aplicare o procedură care să fie eficientă, 

rapidă și transparentă. În ceea ce privește 

alimentele tradiționale provenite din țări 

terțe pentru care există dovezi de utilizare 

în condiții de siguranță, este adecvat să se 

prevadă o procedură mai rapidă și 

simplificată de actualizare a listei Uniunii 

în cazul în care nu sunt exprimate obiecții 

motivate privind siguranța. Adoptarea 

listei Uniunii implică aplicarea criteriilor 

stabilite în prezentul regulament, 

conferindu-se, prin urmare, Comisiei 

competențe de executare în acest sens. 

(19) Este oportun să se autorizeze un 

aliment nou prin actualizarea listei Uniunii, 

sub rezerva îndeplinirii criteriilor și 

procedurilor prevăzute în prezentul 

regulament. Ar trebui să fie pusă în 

aplicare o procedură care să fie eficientă, 

rapidă și transparentă. În ceea ce privește 

alimentele tradiționale provenite din țări 

terțe pentru care există dovezi de utilizare 

în condiții de siguranță, solicitanții ar 

trebui să aibă posibilitatea de a opta 

pentru o procedură mai rapidă și 

simplificată de actualizare a listei Uniunii 

în cazul în care nu sunt exprimate obiecții 

motivate corespunzător privind siguranța. 

Competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din TFUE 

ar trebui, prin urmare, delegată Comisiei, 

în vederea actualizării listei. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/98 

Amendamentul  98 

Pavel Poc 

în numele Grupului S&D 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) În ceea ce privește posibila utilizare a 

nanomaterialelor pentru uzul alimentar, 

EFSA a considerat în avizul său din 6 

aprilie 2011
21

 „Guidance on the risk 

assessment of the application of 

nanoscience and nanotechnologies in the 

food and feed chain” („Orientări privind 

evaluarea riscurilor aplicațiilor nanoștiinței 

și nanotehnologiilor în lanțul alimentar și 

furajer”), că sunt disponibile informații 

limitate referitoare la anumite aspecte de 

nanotoxicocinetică și toxicologie a 

nanomaterialelor fabricate și că metodele 

existente de verificare a toxicității ar putea 

necesita modificări metodologice. Pentru o 

mai bună evaluare a siguranței 

nanomaterialelor pentru uz alimentar, 

Comisia elaborează în prezent 
metodologii de testare care țin seama de 

caracteristicile specifice ale 

nanomaterialelor fabricate. 

(21) În ceea ce privește posibila utilizare a 

nanomaterialelor pentru uzul alimentar, 

autoritatea a recunoscut în avizul său din 

6 aprilie 2011
21

 „Guidance on the risk 

assessment of the application of 

nanoscience and nanotechnologies in the 

food and feed chain” („Orientări privind 

evaluarea riscurilor aplicațiilor nanoștiinței 

și nanotehnologiilor în lanțul alimentar și 

furajer”), că este posibil ca metodele de 

testare disponibile în prezent să nu fie 

adecvate pentru evaluarea riscurilor 

asociate nanomaterialelor și, mai precis, a 

considerat că sunt disponibile informații 

limitate referitoare la anumite aspecte de 

nanotoxicocinetică și toxicologie a 

nanomaterialelor fabricate și că metodele 

existente de verificare a toxicității ar putea 

necesita modificări metodologice. 

Recomandarea Consiliului Organizației 

pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică, din 19 septembrie 2013, 

privind testarea și evaluarea siguranței 

nanomaterialelor fabricate a concluzionat 

că abordările privind testarea și evaluarea 
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substanțelor chimice tradiționale sunt, în 

general, adecvate pentru evaluarea 

siguranței nanomaterialelor, dar ar trebui 

probabil adaptate caracteristicilor 

specifice acestora din urmă. Pentru o mai 

bună evaluare a siguranței 

nanomaterialelor pentru uz alimentar și 

pentru rezolvarea problemei deficiențelor 

existente în ceea ce privește profilul 

toxicologic și metodologiile de măsurare, 

este nevoie de metodologii de testare, 

printre care testări care nu recurg la 

animale, care țin seama de caracteristicile 

specifice ale nanomaterialelor fabricate. 

21
 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 

21
 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/99 

Amendamentul  99 

Pavel Poc 

în numele Grupului S&D 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 21 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21a) În scopul protejării sănătății 

umane, utilizarea nanotehnologiilor în 

producția de alimente ar trebui interzisă 

până la aprobarea utilizării unor metode 

adecvate de testare specifice 

nanomaterialelor și până la posibilitatea 

de a efectua evaluări adecvate privind 

siguranța pe baza acestor teste. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/100 

Amendamentul  100 

Pavel Poc 

în numele Grupului S&D 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 27 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) În vederea asigurării unor condiții 

uniforme pentru punerea în aplicare a 

prezentului regulament în ceea ce privește 

actualizarea listei Uniunii, în ceea ce 

privește adăugarea unui aliment 

tradițional provenit dintr-o țară terță, în 

cazul în care nu au fost exprimate obiecții 

motivate privind securitatea, competențele 

de executare ar trebui să fie conferite 

Comisiei. 

(27) În vederea asigurării unor condiții 

uniforme pentru punerea în aplicare a 

prezentului regulament, competențele de 

executare ar trebui să fie conferite 

Comisiei în ceea ce privește, în special, 

procedura de determinare a statutului 

noului aliment, interpretarea uniformă a 

posibilității ca un anumit aliment să intre 

sub incidența definiției „alimentului 

nou”, întocmirea listei Uniunii, 

conținutul, elaborarea și prezentarea 

cererilor și notificărilor, precum și 

modalitățile de verificare a valabilității 

lor, normele privind confidențialitatea și 

dispozițiile tranzitorii. Respectivele 

competențe de executare ar trebui 

exercitate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/101 

Amendamentul  101 

Pavel Poc 

în numele Grupului S&D 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

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

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) „aliment nou” înseamnă un aliment 

care nu a fost utilizat pentru consumul 

uman la un nivel semnificativ pe teritoriul 

Uniunii înainte de 15 mai 1997, indiferent 

de data aderării diferitelor state membre la 

Uniune și include în special: 

(a) „aliment nou” înseamnă orice aliment 

care nu a fost utilizat pentru consumul 

uman la un nivel semnificativ pe teritoriul 

Uniunii înainte de 15 mai 1997, indiferent 

de datele aderării statelor membre la 

Uniune, și care intră cel puțin în una 

dintre următoarele categorii: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/102 

Amendamentul  102 

Pavel Poc 

în numele Grupului S&D 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

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

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) alimente cărora li s-a aplicat un nou tip 

de proces de producere, care nu a fost 

utilizat pentru producerea de alimente pe 

teritoriul Uniunii înainte de 15 mai 1997, 

în cazul în care acest proces de producție 

duce la schimbări semnificative în 

compoziția sau structura alimentelor care 

le afectează valoarea nutritivă, modul în 

care sunt metabolizate sau nivelul de 

substanțe nedorite; 

(i) alimente obținute printr-un tip de 

proces de producere care nu a fost utilizat 

pentru producerea de alimente pe teritoriul 

Uniunii înainte de 15 mai 1997 și care duce 

la schimbări semnificative în compoziția 

sau structura alimentelor, afectându-le 

valoarea nutritivă, metabolismul sau 

nivelul de substanțe nedorite; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/103 

Amendamentul  103 

Pavel Poc 

în numele Grupului S&D 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

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

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ia (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ia) alimente cu o nouă structură 

moleculară sau o structură moleculară 

modificată în mod intenționat, în cazul în 

care structura respectivă nu a fost folosită 

într-un aliment sau ca aliment pe 

teritoriul Uniunii înainte de 15 mai 1997; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/104 

Amendamentul  104 

Pavel Poc 

în numele Grupului S&D 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

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

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ib (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ib) alimente care au la bază 

microorganisme, ciuperci sau alge sau 

care sunt izolate ori produse din acestea; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/105 

Amendamentul  105 

Pavel Poc 

în numele Grupului S&D 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

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

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ic (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ic) alimente care au la bază materiale de 

origine minerală sau care sunt izolate ori 

produse din acestea; 

Or. en 

 

 


