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Amendamentul 13
Niels Busk

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este necesar să se clarifice și să se 
actualizeze definiția actuală a alimentului 
nou prin înlocuirea categoriilor existente 
cu o trimitere la definiția generală a 
alimentului din Regulamentul (CE) nr. 
178/2002 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 28 ianuarie 2002 de 
stabilire a principiilor și a cerințelor 
generale ale legislației alimentare, de 
instituire a Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară și de stabilire a 
procedurilor în domeniul siguranței 
produselor alimentare.

(5) Este necesar ca definiţia actuală a 
alimentului nou să fie clarificată, 
adăugându-se o explicaţie privind 
criteriile în temeiul cărora un aliment este 
considerat drept nou, şi actualizată, prin 
înlocuirea categoriilor existente cu o 
trimitere la definiţia generală a alimentului 
din 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 alimentare.

Or. en

Justificare

Pentru ca legislaţia să devină mai clară, trebuie să fie adaugată, în text sau în considerente, o 
explicaţie privind criteriile în temeiul cărora un aliment este considerat drept nou. 

Amendamentul 14
Niels Busk

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) De asemenea, este necesar să se 
precizeze că un aliment trebuie considerat 

(6) Domeniul de aplicare al prezentului 
regulament ar trebui să includă toate 



PE409.412v01-00 4/26 AM\730935RO.doc

RO

drept nou atunci când se aplică o 
tehnologie de producţie care nu a mai fost 
utilizată anterior. În special, prezentul 
regulament ar trebui să reglementeze 
tehnologiile noi de reproducere şi noile 
procedee de producţie a alimentelor, care 
au un efect asupra alimentelor şi, prin 
urmare, ar putea avea un efect asupra 
siguranţei alimentare. În consecință, 
alimentele noi trebuie să includă alimente 
derivate din plante și animale, produse prin 
tehnici netradiționale de reproducere, și 
alimentele modificate prin noi procedee de 
producție, cum ar fi nanotehnologia și 
nanoștiința, care pot avea un efect asupra 
alimentelor. Alimentele derivate din noi 
soiuri de plante sau rasele de animale 
produse prin tehnici de reproducere 
tradiționale nu trebuie considerate drept 
alimente noi.

alimentele care nu au fost utilizate pentru 
consumul uman la un nivel semnificativ 
în cadrul Comunităţii înainte de 15 mai 
1997. Criteriile în temeiul cărora un 
aliment este considerat drept nou ar 
trebui să includă utilizarea unor noi 
specii de organisme, precum plantele, 
animalele, microorganismele, ciupercile 
sau algele. De asemenea, alimentele care 
sunt produse prin utilizarea unor noi părţi 
din organismele existente şi a unor 
substanţe cu o structură moleculară nouă 
ar trebui să fie considerate drept alimente 
noi. Un aliment existent ar trebui să fie 
considerat drept nou dacă a fost modificat 
într-un mod care îi schimbă compoziţia 
chimică, structura moleculară, 
dimensiunea particulelor sau alte 
elemente, astfel încât există probabilitatea 
ca schimbarea respectivă să aibă un efect 
asupra siguranţei alimentare. De 
asemenea, este necesar să se precizeze că 
un aliment trebuie considerat drept nou 
atunci când se aplică o tehnologie de 
producţie care nu a mai fost utilizată 
anterior. În special, prezentul regulament ar 
trebui să reglementeze tehnologiile noi de 
reproducere şi noile procedee 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 trebuie să 
includă alimente derivate din plante şi 
animale, produse prin tehnici netradiţionale 
de reproducere, şi alimentele modificate 
prin noi procedee de producţie, cum ar fi 
nanotehnologia şi nanoştiinţa, care pot 
avea un efect asupra siguranţei 
alimentare. Alimentele derivate din noi 
soiuri de plante sau rasele de animale 
produse prin tehnici de reproducere 
tradiţionale nu trebuie considerate drept 
alimente noi.

Or. en
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Justificare

Pentru ca legislaţia să devină mai clară, trebuie să fie adaugată, de preferinţă în text sau în 
considerente, o explicaţie privind criteriile în temeiul cărora un aliment este considerat drept 
nou. Textul propus vizează descrierea modului în care legislaţia privind alimentele noi 
funcţionează  în prezent. Cuvântul „siguranţă” lipseşte în penultima frază.

Amendamentul 15
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (6a) Grupul european pentru etică în 
domeniul științei și al noilor tehnologii 
(GEE) a declarat, în avizul nr. 23 pe care 
l-a emis, privind aspectele etice ale 
clonării animalelor în scopul producției 
alimentare, următoarele: „dat fiind 
gradul actual al suferinței și al 
problemelor de sănătate ale mamelor-
surogat și ale animalelor clonate, GEE 
pune la îndoială legitimitatea etică a 
clonării animalelor în scopul producției 
alimentare”.  GEE a adăugat că „nu 
consideră că există argumente 
convingătoare care să justifice 
producerea de alimente din clone şi din 
progeniturile acestora”. În lumina 
concluziilor GEE şi a dispoziţiilor 
Directivei 98/58/CE a Consiliului din 20 
iulie 1998 privind protecţia animalelor de 
fermă1, alimentele produse din animale 
clonate sau din progeniturile acestora nu 
ar trebui să fie introduse pe piaţă în 
cadrul Comunităţii.

Or. en

Justificare

Numeroase cercetări ştiinţifice, precum şi avizul Grupului european pentru etică indică faptul 
că procesul clonării afectează în mod grav atât sănătatea şi bunăstarea animalelor clonate, 
cât şi pe cele ale mamelor-surogat ale acestora. Fetuşii clonaţi sunt adesea de dimensiuni 
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mai mari decât cele normale; acest lucru duce la naşteri dificile şi la multe naşteri prin 
cezariană. Multe clone mor în cursul gestaţiei sau în primele săptămâni de viaţă, ca urmare a 
unor deficienţe imunitare, afecţiuni cardiovasculare, probleme respiratorii şi perturbări ale 
funcţionării rinichilor. Pe lângă aceasta, este important ca, în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament, să se includă animalele clonate şi progeniturile acestora, pentru a 
asigura un control adecvat.

Amendamentul 16
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Cu toate acestea, alimentele produse 
din animale clonate şi din progeniturile 
acestora ar trebui excluse din domeniul 
de aplicare al prezentului regulament. 
Pentru acestea ar trebui elaborat un 
regulament special, care să fie adoptat 
prin procedura de codecizie şi care să nu 
intre sub incidenţa procedurii uniforme 
de autorizare din Regulamentul (CE) nr. 
… [procedură comună]. Comisia prezintă 
o propunere legislativă în acest sens 
înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. Introducerea pe 
piaţă a alimentelor produse din animale 
clonate şi din progeniturile acestora ar 
trebui să fie supusă unui moratoriu 
înainte de intrarea în vigoare a unui 
regulament privind animalele clonate.

Or. de



AM\730935RO.doc 7/26 PE409.412v01-00

RO

Amendamentul 17
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Clonarea animalelor este 
incompatibilă cu dispoziţiile punctelor 20 
şi 21 din anexa la Directiva 98/58/CE a 
Consiliului1. Punctul 20 interzice 
utilizarea metodelor de creștere naturale 
sau artificiale care provoacă sau pot 
provoca suferințe sau vătămări 
animalelor în cauză. Punctul 21 permite 
creşterea animalelor într-o crescătorie 
numai cu condiţia să se poată estima, 
într-o manieră rezonabilă, în baza 
genotipului sau fenotipului, că ţinerea 
acestora în crescătorie nu are efecte 
negative asupra sănătăţii sau bunăstării 
lor. 
1 JO L 221, 8.8.1998, p. 23.

Or. en

Justificare

Problemele privind sănătatea şi bunăstarea animalelor apărute în urma clonării semnifică 
faptul că acest proces este incompatibil cu anumite dispoziţii ale Directivei 98/58/CE a 
Consiliului.  

Amendamentul 18
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Până în prezent, nu există informaţii 
privind efectele pe care le au asupra 
sănătăţii alimentele care conţin 
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nanoparticule provenite din procedee 
nanotehnice. Prin urmare, conform 
principiului precauţiei, ar trebui să nu se 
mai  folosească nanoparticule în 
producţia de alimente, până când vor 
exista rezultate ştiinţifice privind efectele 
folosirii acestora.   

Or. de

Amendamentul 19
Niels Busk

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Dacă este necesar, 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 Comunităţii înainte 
de 15 mai 1997. În cazul în care un aliment 
a fost folosit exclusiv ca supliment 
alimentar sau în cadrul unui supliment 
alimentar, astfel cum este definit în 
Directiva 2002/46/CE, înainte de această 
dată, acesta poate fi introdus pe piaţă după 
acea dată în vederea aceleiaşi utilizări fără 
a fi considerat drept aliment nou. Cu toate 
acestea, acea utilizare ca supliment 
alimentar sau în cadrul unui supliment 
alimentar nu trebuie luată în considerare 
pentru a determina dacă acesta a fost 
utilizat pentru consumul uman la un nivel 
semnificativ în cadrul Comunităţii înainte 
de 15 mai 1997. Prin urmare, alte utilizări 
ale alimentului respectiv, de exemplu, 
altele decât utilizările ca supliment 
alimentar, trebuie autorizate în 
conformitate cu prezentul regulament.

(7) Ar trebui adoptate măsuri de punere în 
aplicare pentru a furniza criterii 
suplimentare care să permită să se 
determine mai uşor dacă un aliment a fost 
utilizat pentru consumul uman la un nivel 
semnificativ în cadrul Comunităţii înainte 
de 15 mai 1997. În cazul în care un aliment 
a fost folosit exclusiv ca supliment 
alimentar sau în cadrul unui supliment 
alimentar, astfel cum este definit în 
Directiva 2002/46/CE, înainte de această 
dată, acesta poate fi introdus pe piaţă după 
acea dată în vederea aceleiaşi utilizări fără 
a fi considerat drept aliment nou. Cu toate 
acestea, acea utilizare ca supliment 
alimentar sau în cadrul unui supliment 
alimentar nu trebuie luată în considerare 
pentru a determina dacă acesta a fost 
utilizat pentru consumul uman la un nivel 
semnificativ în cadrul Comunităţii înainte 
de 15 mai 1997. Prin urmare, alte utilizări 
ale alimentului respectiv, de exemplu, 
altele decât utilizările ca supliment 
alimentar, trebuie autorizate în 
conformitate cu prezentul regulament.

Or. en
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Justificare

Este necesară adoptarea măsurilor de punere în aplicare în vederea unei descrieri mai 
detaliate a criteriilor în temeiul cărora un aliment este considerat drept nou. Trebuie adăugat 
cuvântul „suplimentare”, deoarece o serie de explicaţii au fost deja date prin amendamentele 
la considerentul 6.

Amendamentul 20
Niels Busk

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Dispoziţiile Directivei 2001/83/CE de 
instituire a unui cod comunitar cu privire 
la medicamentele de uz uman1 ar trebui 
să se aplice în cazul în care, ţinând 
seama de toate caracteristicile sale, un 
produs poate fi definit drept 
„medicament” sau drept un produs care 
face obiectul altor acte legislative 
comunitare. În acest sens, dacă un stat 
membru stabileşte, în conformitate cu 
Directiva 2001/83/CE, că o substanţă este 
un medicament, acesta poate restricţiona 
introducerea pe piaţă a unui astfel de 
produs conform dreptului comunitar.
1 JO L 311, 28.11.2001, p. 67.

Or. en

Justificare

Deoarece atunci când se abordează problema alimentelor noi apar multe probleme aflate la 
graniţa dintre diferite sectoare, este important ca în considerent să se evidenţieze acest 
principiu general. Acest lucru oferă mai multă claritate pentru industrie şi consumatori în 
ceea ce priveşte funcţionarea pieţei în legătură cu produsele situate la limita dintre sectorul 
medicamentelor şi cel alimentar.
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Amendamentul 21
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Alimentele produse din animale 
hrănite cu furaje modificate genetic nu 
sunt, până în prezent, etichetate. Pentru a 
crea transparenţă faţă de consumatori şi 
pentru a evita denaturarea concurenţei de 
pe piaţa pentru furaje şi produse animale, 
etichetarea acestor produse ar trebui 
reglementată prin prezentul regulament. 

Or. de

Justificare

Până acum, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, alimentele produse din animale 
hrănite cu furaje modificate genetic au fost scoase de sub incidenţa dispoziţiilor privind 
etichetarea. Prin aceste omisiuni de etichetare, producătorii europeni sunt expuşi unor 
denaturări ale concurenţei, deoarece folosirea furajelor modificate genetic nu este indicată 
pe produsul final, în special în cazul importurilor din ţările terţe.

Amendamentul 22
Jan Mulder

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) 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 furnizate în sprijinul unei cereri 
de includere a unui aliment nou pe lista 
comunitară nu ar trebui folosite în 
beneficiul unui alt solicitant în cursul unei 
perioade de timp limitate, fără acordul 

(20) 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 furnizate în sprijinul unei cereri 
de includere a unui aliment nou pe lista 
comunitară nu ar trebui folosite în 
beneficiul unui alt solicitant în cursul unei 
perioade de timp limitate, fără acordul 



AM\730935RO.doc 11/26 PE409.412v01-00

RO

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 
comunitară pe baza propriilor lor date 
ştiinţifice.

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 
comunitară pe baza propriilor lor date 
ştiinţifice. De asemenea, protecţia datelor 
ştiinţifice nu trebuie să contravină 
cerinţelor de transparenţă şi de acces la 
informaţie în ceea ce priveşte datele 
folosite pentru evaluarea siguranţei 
alimentelor noi. Cu toate acestea, 
drepturile de proprietate intelectuală ar 
trebui respectate.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul 5 din proiectul de aviz, vizează însă garantarea protecţiei 
drepturilor de proprietate intelectuală ale producătorilor.

Amendamentul 23
Niels Busk

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Alimentele noi fac obiectul cerinţelor 
generale de etichetare prevăzute de 
Directiva 2000/13/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 20 martie 
2000 privind apropierea legislaţiilor 
statelor membre referitoare la etichetarea şi 
prezentarea produselor alimentare, precum 
şi la publicitatea acestora. 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, includerea unui aliment nou 
pe lista comunitară poate impune condiţii 
de utilizare sau obligaţii referitoare la 
etichetare specifice.

(21) Alimentele noi fac obiectul cerinţelor 
generale de etichetare prevăzute de 
Directiva 2000/13/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 20 martie 
2000 privind apropierea legislaţiilor 
statelor membre referitoare la etichetarea şi 
prezentarea produselor alimentare, precum 
şi la publicitatea acestora. 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, 
care pot include şi informaţii privind 
aspecte de ordin etic. Prin urmare, 
includerea unui aliment nou pe lista 
comunitară poate impune condiţii de 
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utilizare sau obligaţii referitoare la 
etichetare specifice.

Or. en

Justificare

Criteriile pentru etichetarea suplimentară trebuie să includă şi aspecte de ordin etic, cum ar 
fi clonarea. Astfel, trebuie să fie posibilă cererea de etichetare a alimentelor produse din 
animale clonate.

Amendamentul 24
Jan Mulder

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Introducerea unei etichete de 
calitate europene va permite 
consumatorilor să identifice produsele 
care au fost obținute respectându-se 
standardele europene stricte în materie de 
mediu, bunăstare a animalelor și 
siguranță alimentară şi va constitui, 
alături de prezentul regulament, un alt 
element esenţial al politicii generale a UE 
de informare a cetăţenilor săi cu privire la 
caracteristicile produselor şi la condiţiile 
în care au fost obţinute.

Or. en
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Amendamentul 25
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Grupul european pentru etică în 
domeniul ştiinţei şi al noilor tehnologii 
instituit prin decizia Comisiei din 16 
decembrie 1997 poate fi consultat, după 
caz, în vederea obţinerii de consiliere cu 
privire la aspectele etice referitoare la 
introducerea pe piaţă a alimentelor noi.

(24) Grupul european pentru etică în 
domeniul ştiinţei şi al noilor tehnologii 
instituit prin decizia Comisiei din 16 
decembrie 1997 ar trebui audiat, după caz, 
în privinţa aspectelor etice, în vederea 
obţinerii de consiliere cu privire la 
aspectele etice referitoare la folosirea 
noilor tehnologii şi la introducerea pe 
piaţă a alimentelor noi.

Or. de

Justificare

Nu pare justificată o audiere a Grupului european pentru etică la fiecare cerere de autorizare 
a unui aliment nou, aşa cum a propus raportorul. Însă, în cazul apariţiei unor eventuale 
probleme etice, aceasta este indicată. De aceea, modificarea propusă de raportor este, după 
caz, prea restrictivă şi ar contraveni obiectivului regulamentului, acela de a îmbunătăţi 
fundamental şi a accelera procedura de autorizare.

Amendamentul 26
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fără a aduce atingere alineatului (2), 
prezentul regulament este valabil pentru 
aditivii alimentari, enzimele alimentare, 
vitaminele, mineralele şi aromele, precum 
şi anumite ingrediente alimentare cu 
proprietăţi aromatice pentru care s-a 
aplicat un nou proces de producţie, care 
nu a fost utilizat înainte de 15 mai 1997, 
şi în cazul cărora acest proces de 
producţie duce la schimbări semnificative 
în compoziţia sau structura acestor 
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substanţe, care afectează valoarea lor 
nutritivă, metabolismul sau nivelul de 
substanţe nedorite.     

Or. de

Justificare

O componentă sau un aditiv al unui aliment care a fost produs prin intermediul unei 
tehnologii care nu a mai fost folosită anterior, de exemplu prin nanotehnologie şi nanoştiinţă, 
ar trebui să intre sub incidenţa regulamentului privind alimentele noi. Aceste materii pot avea 
proprietăţi complet noi. De aceea, din perspectiva protecţiei preventive a consumatorului, 
este necesară o estimare proprie, independentă de folosirea sau autorizarea obişnuită de 
până acum a substanţei respective.

Amendamentul 27
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fără a aduce atingere alineatului (2) 
litera (b), prezentul regulament stabileşte 
dispoziţii privind etichetarea pentru 
alimentele produse din animale hrănite cu 
furaje modificate genetic.    

Or. de

Justificare

În temeiul considerentului (16) din Regulamentul 1829/2003, alimentele produse din animale 
hrănite cu furaje modificate genetic au fost scoase de sub incidenţa regulamentului. Deoarece 
dispoziţiile privind etichetarea nu sunt reglementate în cadrul Regulamentului 1829/2003, 
acestea ar trebui stabilite în cadrul prezentului regulament.
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Amendamentul 28
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care este necesar, se poate 
determina, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 14 alineatul (2), dacă 
un tip de aliment intră sub incidenţa 
prezentului regulament sau nu.

(3) În cazul în care este necesar, se poate 
determina, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 14 alineatul (3), dacă 
un tip de aliment intră sub incidenţa 
prezentului regulament sau nu.

Or. de

Amendamentul 29
Niels Busk

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „aliment nou” înseamnă: (a) „aliment nou” înseamnă un aliment 
care nu a fost utilizat pentru consumul 
uman la un nivel semnificativ în cadrul 
Comunităţii înainte de 15 mai 1997, 
inclusiv: 

(i) aliment care nu a fost utilizat pentru 
consumul uman la un nivel semnificativ 
în cadrul Comunităţii înainte de 15 mai 
1997;

(i) alimentele de origine vegetală sau 
animală, atunci când se aplică plantei sau 
animalului o tehnică netradiţională de 
reproducere care nu a fost folosită înainte 
de 15 mai 1997; şi

Utilizarea unui aliment exclusiv ca 
supliment alimentar sau în cadrul unui 
supliment alimentar nu este suficientă 
pentru a determina dacă acesta a fost 
utilizat pentru consumul uman la un nivel 
semnificativ în cadrul Comunităţii înainte 
de 15 mai 1997. Cu toate acestea, în cazul 
în care un aliment a fost folosit exclusiv 
ca supliment alimentar sau în cadrul unui 
supliment alimentar înainte de această 
dată, acesta poate fi introdus pe piaţa

(ii) alimentele pentru care s-a aplicat un 
nou proces de producţie, care nu a fost 
utilizat înainte de 15 mai 1997, în cazul în 
care acest proces de producţie duce la 
schimbări semnificative în compoziţia sau 
structura alimentului care afectează 
valoarea sa nutritivă, metabolismul sau 
nivelul de substanţe nedorite.
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comunitară după acea dată în vederea 
aceleiaşi utilizări fără a fi considerat 
drept aliment nou. Alte criterii pentru a 
determina dacă un aliment a fost utilizat 
pentru consumul uman la un nivel 
semnificativ în cadrul Comunităţii înainte 
de 15 mai 1997, care au ca scop 
modificarea unor elemente neesenţiale ale 
prezentului regulament, între altele prin 
completarea acestuia, pot fi adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 14 alineatul (3).
(ii) aliment de origine vegetală sau 
animală, atunci când se aplică plantei şi 
animalului o tehnică netradiţională de 
reproducere care nu a fost folosită înainte 
de 15 mai 1997; şi

Utilizarea unui aliment exclusiv ca
supliment alimentar sau în cadrul unui 
supliment alimentar nu este suficientă 
pentru a determina dacă acesta a fost 
utilizat pentru consumul uman la un nivel 
semnificativ în cadrul Comunităţii înainte 
de 15 mai 1997. Cu toate acestea, în cazul 
în care un aliment a fost folosit exclusiv 
ca supliment alimentar sau în cadrul unui 
supliment alimentar înainte de această 
dată, acesta poate fi introdus pe piaţa 
comunitară după acea dată în vederea 
aceleiaşi utilizări fără a fi considerat 
drept aliment nou. Înainte de data 
aplicării prezentului regulament, alte 
criterii pentru a determina dacă un 
aliment a fost utilizat pentru consumul 
uman la un nivel semnificativ în cadrul 
Comunităţii înainte de 15 mai 1997, care 
au ca scop modificarea unor elemente 
neesenţiale ale prezentului regulament, 
între altele prin completarea acestuia, 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 14 alineatul (3).

(iii) aliment pentru care s-a aplicat un nou 
proces de producţie, care nu a fost utilizat 
înainte de 15 mai 1997, în cazul în care 
acest proces de producţie duce la 
schimbări semnificative în compoziţia sau 
structura alimentului care afectează 
valoarea sa nutritivă, metabolismul sau 
nivelul de substanţe nedorite.
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Or. en

Justificare

Definiţia generală a unui aliment nou este dată în articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul 
(i). Următoarele două categorii, (ii) şi (iii), reprezintă subgrupuri subordonate acestei 
definiţii generale. Pe de altă parte, litera (a) punctul (i) paragraful 2 se referă la toate 
categoriile prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (a). Măsurile de punere în aplicare 
trebuie adoptate înainte de aplicarea regulamentului.

Amendamentul 30
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) aliment de origine vegetală sau 
animală, atunci când se aplică plantei şi
animalului o tehnică netradiţională de 
reproducere care nu a fost folosită înainte 
de 15 mai 1997; precum şi

(ii) aliment de origine vegetală sau 
animală, atunci când se aplică plantei sau
animalului respectiv o tehnică 
netradiţională de reproducere - cu excepţia 
clonării - care nu a fost folosită în scopuri 
comerciale înainte de 15 mai 1997; precum 
şi

Or. de

Amendamentul 31
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „aliment tradiţional provenit dintr-o 
ţară terţă” înseamnă un aliment nou în 
privinţa căruia există o experienţă
precedentă privind utilizarea alimentară
într-o ţară terţă, ceea ce înseamnă că 
alimentul respectiv a făcut şi continuă să 

(b) „aliment tradiţional provenit dintr-o 
ţară terţă” înseamnă un aliment nou în 
privinţa căruia există o dovadă privind 
utilizarea sa ca aliment într-o ţară terţă,  
adică privind faptul că alimentul respectiv 
a făcut şi continuă să facă parte din regimul 
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facă parte din regimul alimentar normal al 
unei mari părţi din populaţia ţării de cel 
puţin o generaţie.

alimentar normal al unei mari părţi din 
populaţia ţării de cel puţin o 25 de ani.

Or. de

Justificare

Obiectivul de a prevedea date mult mai precise pentru alimentele tradiţionale provenind din 
ţările terţe este realizabil. Perioada de 50 de ani, propusă de raportor, pare însă prea lungă, 
mai ales că în cadrul altor norme din domeniul alimentar prin noţiunea de tradiţional se 
înţelege o generaţie pe o perioadă de 25 de ani (a se vedea articolul 2 alineatul (1) litera (b) 
din Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialităţile 
tradiţionale garantate din produse agricole şi alimentare).

Amendamentul 32
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Formularea „produs din animale 
hrănite cu furaje modificate genetic” 
înseamnă că, pentru hrănirea animalelor 
care constituie originea alimentului 
respectiv, au fost folosite furaje care 
conţin organisme modificate genetic. 

Or. de

Amendamentul 33
Niels Busk

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 6 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) se consideră că este produs în condiţii 
acceptabile din punct de vedere etic.
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Or. en

Justificare

Ar trebui să fie posibil să se ia în calcul aspectele de ordin etic când se examinează 
autorizarea unui aliment nou. Fără menţionarea aspectelor de ordin etic drept criteriu la 
articolul 6, nu este clar dacă acestea pot fi utilizate în mod legal în legătură cu autorizarea 
unui aliment nou. 

Amendamentul 34
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Alimente produse din animale clonate

Alimentele produse din animale clonate 
sau din progeniturile acestora nu ar 
trebui să fie introduse pe piaţă în cadrul 
Comunităţii.

Or. en

Justificare

Deoarece clonarea afectează în mod grav sănătatea şi bunăstarea animalelor clonate şi ale 
mamelor-surogat ale acestora, animalele nu ar trebui să fie clonate pentru a fi folosite pentru 
reproducere sau pentru obţinerea de carne sau de produse lactate. 

Amendamentul 35
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 7   alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazurile menţionate la articolul 2 
alineatul (2a) se aplică procedura 
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comună, indiferent de folosirea sau 
autorizarea de până în prezent a 
substanţei pentru a cărei producere s-a 
aplicat un proces de producţie obişnuit.   

Or. de

Justificare

O componentă sau un aditiv al unui aliment care a fost produs prin intermediul unei 
tehnologii care nu a mai fost folosită anterior, de exemplu prin nanotehnologie şi nanoştiinţă, 
ar trebui să intre sub incidenţa regulamentului privind alimentele noi. Aceste materii pot avea 
proprietăţi complet noi. De aceea, din perspectiva protecţiei preventive a consumatorului, 
este necesară o estimare proprie, independentă de folosirea sau autorizarea obişnuită de 
până acum a substanţei respective.

Amendamentul 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la articolul 7 alineatul
(3) din Regulamentul (CE) nr. ... 
[procedură comună], actualizarea listei 
comunitare cu un aliment nou, altul decât 
un aliment tradiţional provenit dintr-o ţară 
terţă, se decide în conformitate cu 
procedura de reglementare menţionată la 
articolul 14 alineatul (2) în cazurile în care 
dovezile ştiinţifice recente şi datele care 
fac obiectul unui drept de proprietate sunt 
protejate în conformitate cu articolul 12.

(3) Prin derogare de la articolul 7 alineatul
(3) din Regulamentul (CE) nr. ... 
[procedură comună], actualizarea listei 
comunitare cu un aliment nou, altul decât
un aliment tradiţional provenit dintr-o ţară 
terţă, se decide în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control
menţionată la articolul 14 alineatul (3) în 
cazurile în care dovezile ştiinţifice recente 
şi datele care fac obiectul unui drept de 
proprietate sunt protejate în conformitate 
cu articolul 12.

Or. de
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Amendamentul 37
Niels Busk

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 eliminat
Aliment tradiţional provenit dintr-o ţară 

terţă
(1) Un operator din sectorul alimentar 
care intenţionează să introducă un 
aliment tradiţional provenit dintr-o ţară 
terţă pe piaţă în Comunitate notifică acest 
lucru Comisiei, indicând numele 
alimentului, compoziţia şi ţara de origine 
ale acestuia.
Notificarea este însoţită de date 
documentate care să demonstreze 
experienţa precedentă privind utilizarea 
alimentară în condiţii de siguranţă în ţara 
terţă.
(2) Comisia transmite de îndată 
notificarea, inclusiv demonstrarea 
experienţei precedente privind utilizarea 
alimentară în condiţii de siguranţă 
menţionată la alineatul (1), statelor 
membre şi Autorităţii. 
(3) În termen de patru luni de la data la 
care notificarea prevăzută la alineatul (2) 
este transmisă de către Comisie, un stat 
membru și Autoritatea pot informa 
Comisia cu privire la existența unor 
obiecții motivate din partea acestora 
privind siguranța, bazate pe dovezi 
științifice, referitoare la introducerea pe 
piață a alimentului tradițional în cauză. 
În acest caz, alimentul nu este introdus pe 
piaţă în Comunitate şi se aplică articolele 
5 -7. Notificarea menţionată la alineatul 
(1) se consideră ca fiind cererea 
menţionată la articolul 3 alineatul (1) din 
Regulamentul XX/XXX [procedură 
comună].
Comisia informează în consecinţă 
operatorul respectiv din sectorul 
alimentar în termen de cinci luni de la 



PE409.412v01-00 22/26 AM\730935RO.doc

RO

data notificării în conformitate cu 
alineatul (1).
(4) În cazul în care nu a fost ridicată, pe 
baza dovezilor ştiinţifice, nicio obiecţie 
motivată referitoare la siguranţă şi nu i-a 
fost transmisă nicio informaţie referitoare 
la acest aspect operatorului respectiv din 
sectorul alimentar în conformitate cu 
alineatul (3), alimentul tradiţional poate fi 
introdus pe piaţă în Comunitate după 
cinci luni de la data notificării în 
conformitate cu alineatul (1).
(5) Comisia publică o listă a alimentelor 
tradiţionale provenite din ţări terţe care 
pot fi introduse pe piaţă în Comunitate în 
conformitate cu alineatul (4) pe o pagină 
a site-ului de internet al Comisiei 
rezervată în acest scop. 
(6) Normele de punere în aplicare a 
prezentului articol, care au drept scop 
modificarea unor elemente neesenţiale ale 
prezentului regulament, între altele prin 
completarea acestuia, pot fi adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 14 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Alimentele tradiţionale provenite dintr-o ţară terţă care reprezintă alimente noi în UE trebuie 
să fie tratate prin aceeaşi procedură de autorizare ca şi celelalte alimente noi, însă cu un 
sistem de evaluare a siguranţei adaptat.

Amendamentul 38
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 8  alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Normele de punere în aplicare a 
prezentului articol, care au drept scop 

(6) Normele de punere în aplicare a 
prezentului articol, care au drept scop 
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modificarea unor elemente neesenţiale ale 
prezentului regulament, între altele prin 
completarea acestuia, pot fi adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 14 
alineatul (3).

modificarea unor elemente neesenţiale ale 
prezentului regulament, între altele prin 
completarea acestuia, trebuie stabilite în
termen de cel mult 6 luni de la publicarea 
regulamentului, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 14 alineatul (3).

Or. de

Justificare

Pentru a asigura o protecţie amplă a consumatorului, trebuie să fie stabilite cât mai repede 
posibil după intrarea în vigoare a regulamentului normele de aplicare pentru procedura de 
autorizare simplificată privind alimentele (tradiţionale) din ţările terţe.

Amendamentul 39
Niels Busk

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Avizul Grupului european pentru etică în 

domeniul ştiinţei şi al noilor tehnologii
Dacă este cazul, în ceea ce priveşte 
problemele de etică de importanţă majoră 
din domeniul ştiinţific 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, 
pentru a obţine avizul său privind
aspectele etice.
Comisia pune acest aviz la dispoziţia 
publicului, inclusiv prin publicarea sa pe 
o pagină specială de pe site-ul său web.

Or. en
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Justificare

În cazuri justificate (cum ar fi utilizarea nanotehnologiilor sau a tehnicilor de clonare) este 
bine ca pentru aspectele de ordin etic să se recurgă la consultarea Grupului european pentru 
etică în domeniul ştiinţei şi al noilor tehnologii. Acest proces de consultare poate fi lansat de 
Comisie sau de un stat membru. În interesul transparenţei şi implicării experţilor, precum şi a 
publicului larg, avizul trebuie să fie publicat pe internet.

Amendamentul 40
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament  act de modificare
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul IIa

DISPOZIŢII SPECIFICE PRIVIND 
ETICHETAREA 

Articolul 11a

Etichetarea alimentelor de origine 
animală care au fost produse cu ajutorul 

organismelor modificate genetic

Dacă un produs este  de origine animală, 
iar animalele respective au fost hrănite cu 
furaje modificate genetic, formularea 
„produs din animale hrănite cu furaje 
modificate genetic”se regăseşte pe 
ambalajul produsului respectiv, precum şi 
pe lista de ingrediente menţionată la 
articolul 6 din Directiva 2000/13/CE; în 
cazul produselor care nu sunt 
preambalate, formularea se regăseşte pe 
sau lângă raftul unde se află produsul în 
cauză.

Or. de
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Justificare

În temeiul considerentului (16) din Regulamentul 1829/2003, alimentele produse din animale 
hrănite cu furaje modificate genetic au fost scoase de sub incidenţa regulamentului. Deoarece 
dispoziţiile privind etichetarea nu sunt reglementate în cadrul Regulamentului 1829/2003, 
acestea ar trebui stabilite în cadrul prezentului regulament.

Amendamentul 41
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 19a (nou)
Directiva 98/58/CE
Anexă – punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a

Modificări ale Directivei 98/58/CE a 
Consiliului

Punctul 20 din anexa la Directiva 
98/58/CE a Consiliului se modifică după 
cum urmează:

20. Nu trebuie să se practice 
metode de creștere naturale sau 
artificiale care provoacă sau pot 
provoca suferințe sau vătămări 
animalelor în cauză.
Prezenta dispoziție nu interzice utilizarea 
anumitor metode care pot provoca 
suferințe sau vătămări minime sau 
temporare sau care necesită intervenții 
care nu cauzează vătămări de lungă 
durată, cu condiția ca aceste metode să 
fie permise de dispozițiile naționale.
Animalele nu pot fi clonate în scopul 
reproducerii sau al producţiei de alimente.

Or. en
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Justificare

Deoarece clonarea afectează în mod grav sănătatea şi bunăstarea animalelor clonate şi ale 
mamelor-surogat ale acestora, animalele nu ar trebui să fie clonate pentru a fi folosite pentru 
reproducere sau pentru obţinerea de carne sau de produse lactate.
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