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Amendamentul 126
Theodoros Skylakakis

Poziţia Consiliului – act de modificare
Considerentul 2

Poziţia Consiliului Amendamentul

(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.

(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 ţinându-se seama de 
posibila lor capacitate de a gândi şi de a 
simţi.

Or. en

Justificare

Posibila capacitate de a gândi şi de a simţi a animalelor variază de la o specie la alta; ar 
trebui să se ţină seama de acest lucru, dacă este cazul.

Amendamentul 127
Elena Oana Antonescu

Poziţia Consiliului – act de modificare
Considerentul 6

Poziţia Consiliului Amendamentul

(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 

(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 
destinate comercializării şi consumului 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 
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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.

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.

Or. ro

Justificare

Prezentul regulament se referă la reglementarea introducerii alimentelor noi pe piaţa 
internă, fie că sunt produse în Uniune sau, în condiţiile specificate, în ţări terţe.  Alimentele 
produse pentru pieţe din afara Uniunii nu fac obiectul acestui regulament.

Amendamentul 128
Oreste Rossi

Poziţia Consiliului – act de modificare
Considerentul 18a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(18a) Pentru a se evita testarea pe 
animale, testarea pe animale vertebrate în 
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sensul prezentului regulament ar trebui 
efectuată numai ca ultimă opţiune. 
Prezentul regulament ar trebui să 
garanteze reducerea la minimum a 
testelor pe animale vertebrate, în special 
dubla testare, şi să promoveze utilizarea 
metodelor care nu presupun teste pe 
animale şi a strategiilor de testare 
inteligente. 
Rezultatele existente ale testelor pe 
animale vertebrate ar trebui să fie 
împărtăşite, în procesul de creare de noi 
alimente. În plus, în conformitate cu 
dispoziţiile Directivei 86/609/CEE a 
Consiliului din 24 noiembrie 1986 privind 
apropierea actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative ale statelor membre 
în ceea ce priveşte protecţia animalelor 
utilizate în scopuri experimentale şi în 
alte scopuri ştiinţifice1, testele pe animale 
vertebrate trebuie, de asemenea, să fie 
înlocuite, limitate sau îmbunătăţite. 
Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să se bazeze, atunci 
când este posibil, pe utilizarea unor 
metode de testare alternative 
corespunzătoare. În termen de cel mult 
şapte ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, Comisia ar trebui 
să revizuiască normele privind protecţia 
datelor referitoare la rezultatele testelor 
pe animale vertebrate şi, dacă este cazul, 
să le modifice. 
1JO L 358, 18.12.1986, p. 1.

Or. it

Justificare

Evitarea dublei testări ar însemna, de exemplu, că nu ar mai fi posibilă inducerea reapariţiei 
tumorilor la un animal, pentru ca astfel să fie posibil să se evalueze posibilul impact asupra 
sănătăţii în timpul celui de-al doilea sau al treilea ciclu al terapiei. Ar trebui să se ţină cont 
de faptul că tumorile reapar la cel puţin 30% dintre persoanele operate pentru tumori sau 
sarcoame. Dacă acest experimente pe animale nu sunt permise, atunci ar trebui făcute direct 
pe pacienţi.



PE440.200v01-00 6/19 AM\812695RO.doc

RO

Amendamentul 129
Pilar Ayuso şi Renate Sommer

Poziţia Consiliului – act de modificare
Considerentul 19a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(19a) În timpul procedurii de autorizare,
aspectele etice şi de mediu trebuie 
considerate ca făcând parte din 
gestionarea riscurilor. Aceste aspecte ar 
trebui evaluate de Grupul european 
pentru etică în domeniul ştiinţei şi al 
noilor tehnologii şi respectiv de Agenţia 
Europeană de Mediu.

Or. en

Justificare

Acest amendament reintroduce, parţial, amendamentul 23 în primă lectură al PE.

Amendamentul 130
Oreste Rossi

Poziţia Consiliului – act de modificare
Considerentul 22

Poziţia Consiliului Amendamentul

(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 

(22) În ceea ce priveşte evaluarea şi 
gestionarea siguranţei alimentelor 
tradiţionale provenite din ţări terţe, ar 
trebui luate în considerare normele în 
vigoare ale UE.



AM\812695RO.doc 7/19 PE440.200v01-00

RO

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

Or. it

Justificare

Este necesar să se evite importul şi introducerea pe piaţă a produselor care nu respectă 
reglementările UE sau a căror compoziţie provine în totalitate sau parţial din specii de plante 
sau animale pe cale de dispariţie.

Amendamentul 131
Kartika Tamara Liotard

Poziţia Consiliului – act de modificare
Considerentul 34

Poziţia Consiliului Amendamentul

(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.

eliminat

1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

Or. en

Amendamentul 132
Kartika Tamara Liotard

Poziţia Consiliului – act de modificare
Considerentul 35

Poziţia Consiliului Amendamentul

(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 

eliminat
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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.

Or. en

Amendamentul 133
Kartika Tamara Liotard

Poziţia Consiliului – act de modificare
Considerentul 36

Poziţia Consiliului Amendamentul

(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.

(36) 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, în ceea ce priveşte posibilitatea 
de a determina dacă un tip de aliment 
intră în domeniul de aplicare a 
prezentului regulament, în ceea ce 
priveşte ajustarea şi adaptarea definiţiei 
„nanomaterialelor fabricate” la 
progresele tehnice şi ştiinţifice şi în 
conformitate cu definiţiile convenite 
ulterior la nivel internaţional, în ceea ce 
priveşte normele privind modul de a 
acţiona în cazurile în care Comisia nu 
deţine informaţii privind utilizarea unui 
aliment pentru consumul uman înainte de 
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15 mai 1997, precum şi în ceea ce priveşte 
normele de aplicare a articolului 4 
alineatul (1) şi actualizarea listei Uniunii. 
Este deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experţi.

Or. en

Amendamentul 134
Kartika Tamara Liotard

Poziţia Consiliului – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2b (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2b) În cazul în care este necesar şi ţinând 
seama de domeniul de aplicare definit la 
acest articol, Comisia poate determina, 
prin intermediul unor acte delegate, în 
conformitate cu articolul 21 şi sub rezerva 
condiţiilor prevăzute la articolele 22 şi 23, 
dacă un anumit tip de aliment intră în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament. În cazul în care un aliment 
nou poate avea efecte comparabile cu cele 
ale unui medicament asupra corpului 
uman, Comisia solicită avizul Agenţiei 
Europene pentru Medicamente (EMEA) 
pentru a o informa dacă alimentul nou 
intră sub incidenţa Regulamentului (CE) 
nr. 726/2004 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 31 martie 2004 de 
stabilire a procedurilor comunitare 
privind autorizarea şi supravegherea 
medicamentelor de uz uman şi veterinar şi 
de instituire a unei Agenţii Europene 
pentru Medicamente1, neintrând, prin 
urmare sub incidenţa prezentului 
regulament.
1 JO L 136, 30.4.2004, p. 1.

Or. en
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Justificare

Amendamentul 91 în primă lectură al PE.

Amendamentul 135
Kartika Tamara Liotard

Poziţia Consiliului – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 3

Poziţia Consiliului Amendamentul

(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).

(3) Având în vedere numeroasele definiţii 
ale nanomaterialelor publicate de diferite 
organisme la nivel internaţional şi 
progresele tehnice şi ştiinţifice 
permanente din domeniul 
nanotehnologiilor, Comisia ajustează şi 
adaptează alineatul (2) litera (c) în funcţie 
de progresul ştiinţific şi tehnic şi de 
definiţiile convenite ulterior la nivel 
internaţional prin intermediul unor acte 
delegate, în conformitate cu articolul 21 şi 
sub rezerva condiţiilor prevăzute la 
articolele 22 şi 23.

Or. en

Justificare

Amendamentele 92 şi 35 din prima lectură a PE.

Amendamentul 136
Kartika Tamara Liotard

Poziţia Consiliului – act de modificare
Articolul 4 – alineatul 3

Poziţia Consiliului Amendamentul

(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 

(3) Pentru a se asigura că informaţiile 
privind clasificarea alimentelor noi sunt 
complete, până la ...* Comisia adoptă 
norme privind modul de a acţiona în 
cazurile în care Comisia nu deţine 
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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.

informaţii referitoare la utilizarea unui 
aliment pentru consumul uman înainte de 
15 mai 1997, prin intermediul unor acte 
delegate, în conformitate cu articolul 21 şi 
sub rezerva condiţiilor prevăzute la 
articolele 22 şi 23.
* Şase luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Amendamentul 40 în primă lectură al PE.

Amendamentul 137
Kartika Tamara Liotard

Poziţia Consiliului – act de modificare
Articolul 4 – alineatul 4

Poziţia Consiliului Amendamentul

(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).

(4) Comisia poate adopta norme detaliate 
de punere în aplicare a alineatului (1), în 
special privind informaţiile din partea 
statelor membre şi/sau a operatorilor din 
sectorul alimentar, prin intermediul unor 
acte delegate, în conformitate cu articolul 
21 şi sub rezerva condiţiilor prevăzute la 
articolele 22 şi 23.

Or. en

Justificare

Articolul 4 alineatul (2) din propunerea Comisiei.
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Amendamentul 138
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Poziţia Consiliului – act de modificare
Articolul 8 – litera ca (nouă)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(ca) la gestionarea riscurilor se ţine 
seama de avizul Agenţiei Europene de 
Mediu, care se publică cel târziu în ziua 
publicării evaluării EFSA, referitor la 
măsura în care procesul de producţie şi 
consumul normal au un impact negativ 
asupra mediului;

Or. en

Justificare

Acest amendament reintroduce, parţial, amendamentul 47 în primă lectură al PE.

Amendamentul 139
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Poziţia Consiliului – act de modificare
Articolul 8 litera cb (nouă)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(cb) la gestionarea riscului se ţine seama 
de avizul Grupului european pentru etică 
în domeniul ştiinţei şi al noilor tehnologii 
referitor la măsura în care există obiecţii 
de ordin etic, care se publică cel târziu în 
ziua publicării evaluării EFSA;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament reintroduce, parţial, amendamentul 48 în primă lectură al PE.
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Amendamentul 140
Daciana Octavia Sârbu

Poziţia Consiliului – act de modificare
Articolul 8 – punctul cc (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(cc) nu este produs din animale clonate 
sau descendenţii acestora.

Or. en

Justificare

Raportul în primă lectură al Parlamentului susţinea în mod explicit aplicarea în viitor a unei 
legislaţii care să interzică introducerea acestor alimente pe piaţa UE. Amendamentul de faţă 
ar garanta că aceste alimente nu sunt introduse pe piaţă înainte ca o astfel de legislaţie să fie 
prezentată.

Amendamentul 141
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Poziţia Consiliului – act de modificare
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

Alimentele pentru care au fost utilizate 
procese de producţie care necesită metode 
specifice de evaluare a riscurilor (de 
exemplu, alimentele care conţin 
nanomateriale) pot fi incluse pe lista 
Uniunii cu condiţia ca metode adecvate de 
evaluare a riscului să fie disponibile şi să 
fie considerate adecvate de EFSA pentru 
a evalua faptul că utilizarea alimentului 
în cauză este sigură.

Or. en

Justificare

Acest amendament reintroduce, parţial, amendamentul 50 în primă lectură al PE.
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Amendamentul 142
Kartika Tamara Liotard

Poziţia Consiliului – act de modificare
Articolul 9 – alineatul 1

Poziţia Consiliului Amendamentul

(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.

(1) Comisia actualizează lista Uniunii, 
printre altele în cazurile legate de 
protecţia datelor prevăzute la articolul 16,
în conformitate cu procedura prevăzută în 
Regulamentul (CE) nr. 1331/2008. Prin 
derogare de la articolul 7 alineatele (4) şi 
(6) al Regulamentului (CE) nr. 
1331/2008, regulamentul care 
actualizează lista Uniunii este adoptat 
prin intermediul unor acte delegate, în 
conformitate cu articolul 21 şi sub rezerva 
condiţiilor prevăzute la articolele 22 şi 23. 
Comisia publică lista Uniunii pe o pagină 
de internet special concepută în acest scop 
de pe site-ul său.

Or. en

Justificare

Articolul 7 alineatul (4) din propunerea Comisiei.

Amendamentul 143
Kartika Tamara Liotard

Poziţia Consiliului – act de modificare
Articolul 9 – alineatul 2g (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2g) Înainte de expirarea perioadei 
menţionate la articolul 16 alineatul (1), 
lista Uniunii se actualizează în 
conformitate cu alineatul (1) al 
prezentului articol astfel încât, în cazul în 
care alimentul autorizat îndeplineşte încă 
condiţiile stabilite în prezentul 
regulament, indicaţiile specifice 
menţionate la alineatul (2) litera (g) din 
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acest articol nu mai sunt incluse.

Or. en

Justificare

Articolul 7 alineatul (4) din propunerea Comisiei.

Amendamentul 144
Kartika Tamara Liotard

Poziţia Consiliului – act de modificare
Articolul 9 – alineatul 2h (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2h) Pentru actualizarea listei Uniunii 
prin includerea unui aliment nou, atunci 
când alimentul nou nu constă din 
alimente supuse protecţiei datelor în 
conformitate cu articolul 16 sau nu 
conţine astfel de alimente, iar:
(a) alimentul nou este echivalent cu 
alimentele existente în ceea ce priveşte 
compoziţia, metabolismul şi nivelul de 
substanţe nedorite,
sau
(b) alimentul nou constă dintr-un aliment 
aprobat anterior pentru uz alimentar în 
Uniune sau conţine un astfel de aliment şi 
se poate estima că noua utilizare 
prevăzută nu va spori în mod semnificativ 
dozele pentru consumatori, inclusiv 
pentru consumatorii din categoriile 
vulnerabile,
prin derogare de la articolul 11 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008, 
se aplică mutatis mutandis procedura de 
notificare menţionată la articolul 11 din 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Amendamentul 86 în primă lectură al PE.
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Amendamentul 145
Kartika Tamara Liotard

Poziţia Consiliului – act de modificare
Articolul 11 – alineatele 6 şi 7

Poziţia Consiliului Amendamentul

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

(6) Pentru a asigura funcţionarea 
adecvată a procedurii de notificare 
prevăzute la prezentul articol, până la 
...*Comisia adoptă norme detaliate de 
punere în aplicare a acestui articolul, prin 
intermediul unor acte delegate, în 
conformitate cu articolul 21 şi sub rezerva 
condiţiilor prevăzute la articolele 22 şi 23.

(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.

* Şase luni de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 146
Elena Oana Antonescu

Poziţia Consiliului – act de modificare
Articolul 14 – alineatul 2 – partea introductivă

Poziţia Consiliului Amendamentul

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

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

Or. ro

Justificare

Obligaţia raportării de date suplimentare care pot influenţa evaluarea siguranţei privind 
utilizarea alimentului nou nu poate fi lăsată doar în sarcina părţii interesate, aici a 
producătorului, deoarece acesta nu este interesat să furnizeze informaţii care pot duce la 
neincluderea unui aliment nou pe lista Uniunii. Din acest motiv, regulamentul trebuie să 
ofere o cale alternativă prin care noi date ştiinţifice sau tehnice despre un aliment nou să fie 
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semnalate Comisiei atunci când producătorul nu o face.

Amendamentul 147
Elena Oana Antonescu

Poziţia Consiliului – act de modificare
Articolul 17 – litera a

Poziţia Consiliului Amendamentul

(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;

(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, în toate limbile 
oficiale ale Uniunii;

Or. ro

Amendamentul 148
Kartika Tamara Liotard

Poziţia Consiliului – act de modificare
Articolul 21

Poziţia Consiliului Amendamentul

(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. 

(1) Competenţa de adoptare a actelor 
delegate menţionată la articolul 2 alineatul 
(2b), articolul 3 alineatul (3), articolul 4 
alineatele (3) şi (4), articolul 9 alineatul 
(1), articolul 11 alineatul (6) şi 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. 
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(2) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European şi Consiliului.

(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.

(3) Competenţa de adoptare a actelor 
delegate îi este conferită Comisiei în 
condiţiile prevăzute la articolele 22 şi 23.

Or. en

Amendamentul 149
Kartika Tamara Liotard

Poziţia Consiliului – act de modificare
Articolul 22

Poziţia Consiliului Amendamentul

(1) Delegarea competenţelor menţionată la 
articolul 20 poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu.

(1) Delegarea competenţelor menţionată la 
articolul 2 alineatul (2b), articolul 3 
alineatul (3), articolul 4 alineatele (3) şi 
(4), articolul 9 alineatul (1), articolul 11 
alineatul (6) şi 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.

(2) Instituţia care a iniţiat o procedură 
internă pentru a decide dacă intenţionează 
să revoce delegarea de competenţe depune 
eforturi pentru a informa în timp util
cealaltă instituţie şi Comisia înaintea 
adoptării unei decizii finale, indicând 
competenţele delegate care ar putea face 
obiectul unei revocări, precum şi 
eventualele motive ale 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.

(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.

Or. en
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Amendamentul 150
Kartika Tamara Liotard

Poziţia Consiliului – act de modificare
Articolul 23

Poziţia Consiliului Amendamentul

(1) Parlamentul European sau Consiliul pot 
formula obiecţii privind actul delegat în 
termen de trei luni de la data notificării.

(1) Parlamentul European sau Consiliul pot 
formula obiecţii privind un act delegat în 
termen de două luni de la data notificării.
La iniţiativa Parlamentului European sau 
a Consiliului, aceste termen se 
prelungeşte cu două luni.

(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.

(2) Dacă, la expirarea perioadei respective, 
nici Parlamentul European, nici Consiliul 
nu au formulat obiecţii privind actul 
delegat, acesta se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene şi intră în 
vigoare la data menţionată în cuprinsul 
său.

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene şi poate intra 
în vigoare înainte de expirarea perioadei 
respective, în cazul în care atât 
Parlamentul European, cât şi Consiliul 
au informat Comisia că au decis să nu 
formuleze obiecţii.

(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.

(3) Dacă Parlamentul European sau 
Consiliul formulează obiecţii privind un 
act delegat, acesta nu intră în vigoare. 
Instituţia care formulează obiecţii îşi 
expune motivele care au stat la baza 
acestora.

Or. en


