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Amendamentul 193
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) alimentelor care intră sub incidența 
Directivei XXX/XX/UE al Consiliului
privind [privind introducerea pe piață a 
alimentelor din clone animale].

(c) alimentelor din clone animale și din 
descendenți ai acestora. Până la intrarea 
în vigoare a legislației specifice privind
respectivele alimente, niciun aliment din 
clone animale și din descendenți ai 
acestora nu este introdus pe piață.

Or. en

Justificare

Against all promises given by the Commission after the failure of the novel foods conciliation 
in March 2011, the 'clone food proposal' does not take into account EPs demands and does 
not provide for any measures as regards descendants of cloned animals. This is an enormous 
setback compared to March 2011, when at least labelling of fresh beef was agreed upon by all 
institutions, and a slap in the face of MEPs, who had, by very large majority, asked for a ban 
on food from cloned animals and their descendants. Moreover, the legal base of the measure 
does not allow for codecision, so that the EP would even be deprived from its powers as a co-
legislator.

Amendamentul 194
Lynn Boylan, Stefan Eck
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) alimentelor care intră sub incidența 
Directivei XXX/XX/UE al Consiliului 
privind [privind introducerea pe piață a 
alimentelor din clone animale].

(c) alimentelor care intră sub incidența 
Directivei XXX/XX/UE a Consiliului 
privind [privind introducerea pe piață a 
alimentelor din clone animale]. Până la 
intrarea în vigoare a 
Directivei XXX/XX/UE a Consiliului 
privind introducerea pe piață a 
alimentelor din clone animale, alimentele 
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din clone animale și din descendenți ai 
acestora nu sunt autorizate și/sau 
introduse pe lista Uniunii cu alimente noi 
autorizate care urmează a fi introduse pe 
piață pe teritoriul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 195
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) alimentelor care conțin 
nanomateriale fabricate, inclusiv vitamine 
și minerale, în cazul în care respectivele 
produse conțin nanomateriale fabricate.

Or. fr

Justificare

Având în vedere specificul lor și lipsa unor studii care dovedesc siguranța acestora, 
nanomateriale fabricate trebuie să facă obiectul unor reglementări specifice. Principiul 
precauției, în cazul în care acesta mai are sens, impune realizarea unor studii riguroase 
privind nanomaterialele fabricate, înainte de orice autorizație de introducere pe piață. 
Siguranța consumatorului trebuie să fie mai presus de interesele industriei agroalimentare.

Amendamentul 196
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) O autorizație pentru o nouă formă de 
vitamine, minerale sau alte substanțe, 
care se încadrează în domeniul de 
aplicare a prezentului regulament include 
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și o decizie privind adăugarea respectivei 
substanțe pe lista prevăzută de 
Directiva 2002/46/CE, de 
Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 sau de 
Regulamentul (UE) nr. 609/2013, în 
conformitate cu domeniul său de aplicare.

Or. en

Amendamentul 197
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

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 data aderării diferitelor state membre la 
Uniune și care se încadrează în cel puțin 
una dintre următoarele categorii:

Or. en

Justificare

Pentru a se evita ca revizuirea să acopere toate produsele alimentare cu autorizație de 
precomercializare și să se aplice retroactiv tuturor alimentelor comercializate începând cu 15 
mai 1997, este necesară reintroducerea categoriilor inițiale.

Amendamentul 198
Pavel Poc

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 

(a) „aliment nou” înseamnă un aliment care 
nu a fost utilizat pentru consumul uman la 
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un nivel semnificativ pe teritoriul Uniunii 
înainte de 15 mai 1997, indiferent de data 
aderării diferitelor state membre la Uniune 
și include în special:

un nivel semnificativ pe teritoriul Uniunii 
înainte de 15 mai 1997, indiferent de data 
aderării diferitelor state membre la Uniune 
și care se încadrează în cel puțin una 
dintre următoarele categorii:

Or. en

Justificare

In the existing novel foods legislation (EC) No 258/97, a novel food is defined not only as 
food which was not used for human consumption to a significant degree within the Union 
before 15 May 1997, but also as one which falls within one or more specified food categories. 
The removal of the categories means, in principle, that the new definition is broader in scope 
than that of Regulation (EC) No 258/97, and therefore would potentially cover many more 
products or ingredients. It is therefore important to re-introduce, as a criterion of a food 
being novel, that the food needs to belong to at least one category in a list of specified food 
categories.

Amendamentul 199
Sirpa Pietikäinen

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 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, 
care se încadrează în una dintre 
următoarele categorii:

Or. en

Amendamentul 200
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă
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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 un aliment care 
nu a fost utilizat pentru consumul uman la 
un nivel semnificativ, considerat ca fiind 
disponibil în supermarketuri, magazine 
alimentare generale sau farmacii, pe 
teritoriul Uniunii înainte de 15 mai 1997, 
indiferent de data aderării diferitelor state 
membre la Uniune și include în special:

Or. en

Amendamentul 201
Annie Schreijer-Pierik

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:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 202
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul -i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(-i) aliment cu o structură moleculară 
primară nouă sau modificată în mod 
intenționat;

Or. en

Amendamentul 203
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul -ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ia) aliment care are la bază, este izolat 
sau produs din animale sau din părți ale 
acestora, cu excepția animalelor obținute 
prin practici de reproducere tradiționale 
care au fost utilizate înainte de 
15 mai 1997, iar alimentul produs din 
aceste animale are un istoric de utilizare 
alimentară în condiții de siguranță pe 
piața Uniunii;

Or. en

Amendamentul 204
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul -ib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ib) aliment care conține, care are la 
bază sau este produs din microorganisme, 
ciuperci sau alge;

Or. en

Amendamentul 205
Pavel Poc
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul -ic (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ic) aliment care conține, care are la 
bază, este izolat sau produs din plante, cu 
excepția plantelor obținute prin practici 
de înmulțire tradiționale și care au un 
istoric de utilizare alimentară în condiții 
de siguranță pe piața Uniunii, iar 
respectivele practici nu determină 
modificări semnificative ale compoziției 
sau structurii alimentului afectându-i 
valoarea nutritivă, metabolismul sau 
nivelul de substanțe nedorite;

Or. en

Amendamentul 206
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

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 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 sau în cazul în care acest proces 
de producție ar putea genera preocupări 
de natură etică;

Or. en
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Amendamentul 207
Eleonora Evi

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 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 prezența de 
substanțe nedorite;

Or. it

Amendamentul 208
Nicola Caputo

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 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, 
determinate după o evaluare completă a 
riscurilor, în compoziția sau structura 
alimentelor care le afectează valoarea 
nutritivă, modul în care sunt metabolizate 
sau nivelul de substanțe nedorite;

Or. en
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Amendamentul 209
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) alimente și ingrediente alimentare 
care au la bază sau sunt izolate din plante 
și ingrediente alimentare izolate din 
animale, cu excepția alimentelor și 
ingredientelor alimentare produse din 
plante și animale obținute prin practici de 
înmulțire sau de reproducere tradiționale 
și care au un istoric de utilizare 
alimentară în condiții de siguranță;

Or. en

Amendamentul 210
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) aliment din clone de animale și/sau 
din descendenți ai acestora conform 
articolului 29a (nou);

Or. en

Amendamentul 211
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ic (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ic) alimente și ingrediente alimentare cu 
o structură moleculară primară nouă sau 
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modificată în mod intenționat;

Or. en

Amendamentul 212
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul id (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(id) alimente și ingrediente alimentare cu 
o structură moleculară primară nouă sau 
modificată în mod intenționat;

Or. en

Amendamentul 213
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ie (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ie) alimente și ingrediente alimentare cu 
o structură moleculară primară nouă sau 
modificată în mod intenționat;

Or. en

Amendamentul 214
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul if (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(if) aliment sau ingrediente alimentare 
care au la bază sau sunt izolate din 
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microorganisme, ciuperci sau alge;

Or. en

Amendamentul 215
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ig (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ig) alimente sau ingrediente alimentare 
care au la bază sau sunt izolate din 
microorganisme, ciuperci sau alge;

Or. en

Amendamentul 216
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ih (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ih) alimente și ingrediente alimentare 
care au la bază sau sunt izolate din 
microorganisme, ciuperci sau alge;

Or. en

Amendamentul 217
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) alimente și ingrediente alimentare 
care au la bază sau sunt izolate din 
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microorganisme, ciuperci sau alge;

Or. en

Amendamentul 218
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ij (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ij) aliment obținut din culturi de țesuturi 
sau din culturi de celule

Or. en

Justificare

Posibila utilizare a culturilor de țesuturi sau de celule pentru producerea de alimente ar 
trebui să facă obiectul prezentului act legislativ. În consecință, se introduce categoria 
specifică de alimente.

Amendamentul 219
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ik (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ik) alimente și ingrediente alimentare 
care au la bază sau sunt izolate din plante 
și ingrediente alimentare izolate din 
animale, cu excepția alimentelor și 
ingredientelor alimentare produse din 
plante și animale obținute prin practici de 
înmulțire sau de reproducere tradiționale 
și care au un istoric de utilizare 
alimentară în condiții de siguranță;

Or. en
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Amendamentul 220
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul il (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(il) alimente și ingrediente alimentare în 
cazul cărora s-a aplicat un proces de 
producere neutilizat în mod obișnuit, care 
determină modificări semnificative ale 
compoziției sau structurii alimentelor sau 
ingredientelor alimentare care le 
afectează valoarea nutritivă, 
metabolismul sau nivelul de substanțe 
nedorite;

Or. en

Amendamentul 221
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul im (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(im) alimente și ingrediente alimentare 
care au la bază sau izolate din plante și 
animale, cu excepția alimentelor și 
ingredientelor alimentare produse din 
plante și animale obținute prin practici de 
înmulțire sau de reproducere tradiționale 
și care au un istoric de utilizare 
alimentară în condiții de siguranță;

Or. en

Amendamentul 222
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) „aliment care conține sau care are la 
bază nanomateriale fabricate” astfel cum 
este definit la articolul 2 alineatul (2) 
litera (t) din Regulamentul (UE) 
nr. 1169/2011;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 223
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) „aliment care conține sau care are la 
bază nanomateriale fabricate” astfel cum 
este definit la articolul 2 alineatul (2) 
litera (t) din Regulamentul (UE) 
nr. 1169/2011;

(ii) aliment rezultat sau care a suferit 
modificări intenționate ale dimensiunii, 
formei sau structurii particulelor sau ale 
distribuirii dimensiunilor particulelor, 
prin intermediul oricărei tehnologii care 
le reduce la scară nanometrică. În cazul 
cererilor privind alimentele, ar trebui luat 
în considerare un prag de 10 %, astfel 
cum este recomandat de EFSA;

Or. en

Amendamentul 224
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) „aliment care conține sau care are la 
bază nanomateriale fabricate” astfel cum 
este definit la articolul 2 alineatul (2) 

(ii) aliment rezultat sau care a suferit 
modificări intenționate ale dimensiunii, 
formei sau structurii particulelor sau ale 
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litera (t) din Regulamentul (UE) 
nr. 1169/2011;

distribuirii dimensiunilor particulelor, 
prin intermediul oricărei tehnologii care 
le reduce la scară nanometrică, 
afectându-i valoarea nutritivă, 
metabolismul sau nivelul de substanțe 
nedorite;

Or. en

Justificare

Scopul unei definiții a nanomaterialelor în contextul prezentului regulament este de a 
identifica materialele (alimentele) care ar trebui să facă obiectul unei autorizări și, în 
consecință, a unei evaluări a riscurilor. Prin urmare, definiția nanomaterialelor din 
Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 nu constituie o referință adecvată deoarece se axează doar 
pe aspectele etichetării. Scopul definiției nanomaterialelor în cadrul Regulamentului (UE) 
nr. 1169/2011 este de a stabili o definiție pentru a informa consumatorii cu privire la 
prezența „nanomaterialelor fabricate” în alimente. Informațiile privind prezența 
„namomaterialelor fabricate” nu sunt în mod necesar legate de aspectele privind siguranța.

Amendamentul 225
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) „aliment care conține sau care are la 
bază nanomateriale fabricate” astfel cum 
este definit la articolul 2 alineatul (2) 
litera (t) din Regulamentul (UE) nr. 
1169/2011;

(ii) aliment rezultat sau care a suferit 
modificări intenționate ale dimensiunii, 
formei sau structurii particulelor sau ale 
distribuirii dimensiunilor particulelor, 
prin intermediul oricărei tehnologii care 
le reduce la scară nanometrică;

Or. en

Justificare

Având în vedere incertitudinile actuale privind siguranța pentru cererile privind alimentele și 
dată fiind lipsa actuală de metode analitice validate pentru nanomateriale și de metode de 
detectare pentru un prag inferior de nanoparticule, progresele științifice și situația în ceea ce 
privește disponibilitatea și validarea tehnologiei analitice ar trebui luate în considerare 
pentru eventualele cadre de reglementare a alimentelor și în momentul revizuirii definiției 
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nanomaterialelor.

Amendamentul 226
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) „aliment care conține sau care are la 
bază nanomateriale fabricate” astfel cum 
este definit la articolul 2 alineatul (2) 
litera (t) din Regulamentul (UE) nr. 
1169/2011;

(ii) aliment care conține sau care are la 
bază orice material fabricat în mod 
intenționat, care conține particule, fie 
într-o stare liberă, fie formând agregate 
sau aglomerate, atunci când una sau mai 
multe dimensiuni externe a cel puțin 10 % 
din particule calculate folosind distribuția 
dimensională după număr se încadrează 
în intervalul de mărime 1 nm-100 nm;

Or. en

Justificare

În ceea ce privește definiția nanomaterialelor, nu este indicat să se facă trimitere la 
Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 care abordează aspectul etichetării, în timp ce prezentul 
regulament vizează evaluarea riscurilor. EFSA recunoaște incertitudinile și recomandă un 
prag de 10 % pentru cereri privind nanomaterialele pentru alimente. Dacă pragul de 50 % s-
ar aplica chiar și în scopul evaluării riscurilor, ar exista pericolul grav ca anumite 
nanoingrediente să nu fie incluse în definiție și, în consecință, să nu facă obiectul evaluării 
riscurilor.

Amendamentul 227
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) „aliment care conține sau care are la (ii) „aliment care conține sau care are la 
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bază nanomateriale fabricate” astfel cum 
este definit la articolul 2 alineatul (2) 
litera (t) din Regulamentul (UE) nr. 
1169/2011;

bază nanomateriale fabricate” astfel cum 
este definit la articolul 2 alineatul (2) 
litera (t) din Regulamentul (UE) 
nr. 1169/2011, în procente egale sau mai 
mari de 10 % în ceea ce privește greutatea 
sau volumul calculat ca sumă a 
procentelor tuturor ingredientelor;

Or. it

Amendamentul 228
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) vitamine, minerale și alte substanțe 
utilizate în conformitate cu Directiva 
2002/46/CE, Regulamentul (CE) nr. 
1925/2006 sau Regulamentul (UE) nr. 
609/2013, în cazul în care:

eliminat

– a fost aplicat un nou proces de 
producție astfel cum este menționat la 
litera (i) din prezentul alineat; sau

– aceste substanțe conțin sau au la bază 
„nanomateriale fabricate” astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (2) 
litera (t) din Regulamentul (UE) 
nr. 1169/2011;

Or. en

Amendamentul 229
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul iii – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

— aceste substanțe conțin sau au la bază eliminat
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„nanomateriale fabricate” astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (2) 
litera (t) din Regulamentul (UE) nr. 
1169/2011;

Or. fr

Amendamentul 230
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul iii – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– aceste substanțe conțin sau au la bază 
„nanomateriale fabricate” astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (2) litera 
(t) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011;

– aceste substanțe rezultă sau suferă 
modificări intenționate ale dimensiunii, 
formei sau structurii particulelor sau ale 
distribuirii dimensiunilor particulelor, 
prin intermediul oricărei tehnologii care 
le reduce la scară nanometrică. În cazul 
cererilor privind alimentele, ar trebui luat 
în considerare un prag de 10 %, astfel 
cum este recomandat de EFSA;

Or. en

Amendamentul 231
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul iii – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– aceste substanțe conțin sau au la bază 
„nanomateriale fabricate” astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (2) litera 
(t) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011;

– aceste substanțe rezultă sau suferă 
modificări intenționate ale dimensiunii, 
formei sau structurii particulelor sau ale 
distribuirii dimensiunilor particulelor, 
prin intermediul oricărei tehnologii care 
le reduce la scară nanometrică;

Or. en
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Justificare

Având în vedere incertitudinile actuale privind siguranța pentru cererile privind alimentele și 
dată fiind lipsa actuală de metode analitice validate pentru nanomateriale și de metode de 
detectare pentru un prag inferior de nanoparticule, progresele științifice și situația în ceea ce 
privește disponibilitatea și validarea tehnologiei analitice ar trebui luate în considerare 
pentru eventualele cadre de reglementare a alimentelor și în momentul revizuirii definiției 
nanomaterialelor.

Amendamentul 232
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul iii – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– aceste substanțe conțin sau au la bază
„nanomateriale fabricate” astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (2) litera 
(t) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011;

– aceste substanțe conțin sau au la bază
orice material fabricat în mod intenționat, 
care conține particule, fie într-o stare 
liberă, fie formând agregate sau 
aglomerate, atunci când una sau mai 
multe dimensiuni externe a cel puțin 10 % 
din particule calculate folosind distribuția 
dimensională după număr se încadrează 
în intervalul de mărime 1 nm-100 nm;

Or. en

Justificare

În ceea ce privește definiția nanomaterialelor, nu este indicat să se facă trimitere la 
Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 care abordează aspectul etichetării, în timp ce prezentul 
regulament vizează evaluarea riscurilor. EFSA recunoaște incertitudinile și recomandă un 
prag de 10 % pentru cereri privind nanomaterialele pentru alimente. Dacă pragul de 50 % s-
ar aplica chiar și în scopul evaluării riscurilor, ar exista pericolul grav ca anumite 
nanoingrediente să nu fie incluse în definiție și, în consecință, să nu facă obiectul evaluării 
riscurilor.

Amendamentul 233
Pavel Poc
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul iii – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– s-a utilizat o sursă nouă sau un material 
de pornire nou pentru o singură formă 
sau pentru amestecuri de vitamine, 
minerale și alte substanțe utilizate în 
conformitate cu Directiva 2002/46/CE, cu 
Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 sau cu 
Regulamentul (UE) nr. 609/2013;

Or. en

Amendamentul 234
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) aliment care conține sau care are la 
bază insecte și alte nevertebrate;

Or. en

Amendamentul 235
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ivb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivb) alimente sau ingrediente alimentare 
care au la bază sau sunt izolate din plante 
obținute prin procese de producere care 
determină modificări semnificative ale 
compoziției sau structurii alimentului 
care îi afectează valoarea nutritivă, 
metabolismul sau nivelul de substanțe 
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nedorite;

Or. en

Amendamentul 236
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ivc (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivc) animale întregi, inclusiv insecte, sau 
alimente obținute din animale pentru care 
nu există un istoric de utilizare 
alimentară în condiții de siguranță pe 
teritoriul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 237
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ivd (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivd) aliment care conține, care are la 
bază sau care este obținut din culturi de 
celule sau de țesuturi;

Or. en

Amendamentul 238
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ive (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(ive) alimente care conțin sau care au la 
bază insecte și alte nevertebrate;

Or. it

Amendamentul 239
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ivf (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivf) aliment care conține, care are la bază 
sau care este obținut din culturi de celule 
sau de țesuturi;

Or. en

Amendamentul 240
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) lista alimentelor și ingredientelor 
alimentare rămâne deschisă pentru a ține 
pasul cu progresul științific și cu 
dezvoltarea de produse noi. În cazul în 
care vor fi incluse categorii noi, acestea 
vor fi bine definite, justificate dintr-o 
perspectivă a siguranței și evaluate în 
ceea ce privește impactul;

Or. en

Amendamentul 241
Lynn Boylan, Stefan Eck
în numele Grupului GUE/NGL
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „aliment tradițional provenit dintr-o 
țară terță” înseamnă un aliment nou, altele
decât alimentele noi astfel cum sunt 
menționate la litera (a) punctele (i) - (iii), 
care provin din producția primară, în 
privința cărora există un istoric de utilizare 
alimentară în condiții de siguranță într-o 
țară terță.

(b) „aliment tradițional provenit dintr-o 
țară terță” înseamnă un aliment nou, altul
decât alimentele noi astfel cum sunt 
menționate la litera (a) punctele (i) - (iii), 
care provin din producția primară, și care 
este fie neprelucrat, fie a fost supus unei 
prelucrări primare fără o prelucrare 
secundară care implică combinația de 
alimente într-un anumit mod care să 
modifice proprietățile alimentului, în 
privința cărora există un istoric de utilizare 
alimentară în condiții de siguranță într-o 
țară terță.

Or. en

Amendamentul 242
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „aliment tradițional provenit dintr-o 
țară terță” înseamnă un aliment nou, altele
decât alimentele noi astfel cum sunt 
menționate la litera (a) punctele (i) - (iii), 
care provin din producția primară, în 
privința cărora există un istoric de utilizare 
alimentară în condiții de siguranță într-o 
țară terță.

(b) „aliment tradițional provenit dintr-o 
țară terță” înseamnă un aliment nou, altul
decât alimentele noi astfel cum sunt 
menționate la litera (a) punctele (-i), (i), (ii) 
și (iii), care provine din producția primară, 
în privința căruia există un istoric de 
utilizare alimentară în condiții de siguranță 
într-o țară terță.

Or. en

Justificare

Amendamentul rectifică o eroare de numerotare din amendamentul 35.
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Amendamentul 243
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „istoric de utilizare alimentară în 
condiții de siguranță într-o țară terță“
înseamnă că siguranța alimentului în cauză
este confirmată de date privind compoziția 
acestuia, precum și de experiența folosirii 
sale și de folosirea sa continuă, pe o 
perioadă de cel puțin 25 de ani, în regimul 
alimentar normal al unei mari părți din 
populația unei țări terțe, anterior notificării 
menționate la articolul 13;

(c) „istoric de utilizare alimentară în 
condiții de siguranță într-o țară terță”
înseamnă că siguranța alimentului în cauză
este confirmată de date privind compoziția 
acestuia, precum și de experiența folosirii 
sale și de folosirea sa continuă, din 1989, 
în regimul alimentar normal al unei părți
semnificative din populația unei țări terțe, 
anterior notificării menționate la
articolul 13;

Or. fr

Amendamentul 244
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „istoric de utilizare alimentară în 
condiții de siguranță într-o țară terță” 
înseamnă că siguranța alimentului în cauză 
este confirmată de date privind compoziția 
acestuia, precum și de experiența folosirii 
sale și de folosirea sa continuă, pe o 
perioadă de cel puțin 25 de ani, în regimul 
alimentar normal al unei mari părți din 
populația unei țări terțe, anterior notificării 
menționate la articolul 13.

(c) „istoric de utilizare alimentară în 
condiții de siguranță într-o țară terță” 
înseamnă că siguranța alimentului în cauză 
este confirmată de date privind compoziția 
acestuia, precum și de experiența folosirii 
sale continue, pe o perioadă de cel puțin 50
de ani, în regimul alimentar normal al celei 
mai mari părți din populația unei țări terțe, 
anterior notificării menționate la
articolul 13;

Or. it

Amendamentul 245
Pavel Poc
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „istoric de utilizare alimentară în 
condiții de siguranță într-o țară terță“
înseamnă că siguranța alimentului în cauză 
este confirmată de date privind compoziția 
acestuia, precum și de experiența folosirii 
sale și de folosirea sa continuă, pe o 
perioadă de cel puțin 25 de ani, în regimul 
alimentar normal al unei mari părți din 
populația unei țări terțe, anterior 
notificării menționate la articolul 13.

(c) „istoric de utilizare alimentară în 
condiții de siguranță într-o țară terță”
înseamnă că siguranța alimentului în cauză 
este confirmată de date privind compoziția 
acestuia, precum și de experiența folosirii 
sale continue, pe o perioadă de cel puțin 25 
de ani, anterior notificării menționate la 
articolul 13.

Or. en

Justificare

În loc de a introduce criterii flexibile, cerințele privind datele necesare pentru a demonstra 
utilizarea alimentelor în condiții de siguranță ar trebui stabilite de EFSA.

Amendamentul 246
Lynn Boylan, Stefan Eck
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „proces de producție nou” înseamnă 
un proces neutilizat pentru producția de 
alimente pe teritoriul Uniunii înainte de 
15 mai 1997.

Or. en

Justificare

Expresia „proces de producție nou” este utilizată în text fără o definiție clară. Pentru 
claritate juridică în prezent și pentru legislația viitoare, ar fi indicat să se specifice la ce se 
referă aceasta.
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Amendamentul 247
Lynn Boylan, Stefan Eck
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) „clone de animale” înseamnă 
animale produse cu ajutorul unei metode 
de reproducere asexuată, artificială, cu 
scopul de a produce o copie identică sau 
aproape identică din punct de vedere 
genetic a unui animal individual.

Or. en

Amendamentul 248
Lynn Boylan, Stefan Eck
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) „descendenți ai clonelor de animale” 
înseamnă animale produse prin 
reproducere sexuată, în cazurile în care 
cel puțin unul dintre progenitori este o 
clonă de animal.

Or. en

Amendamentul 249
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament



AM\1037659RO.doc 29/52 PE541.296v01-00

RO

Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 eliminat

Competențe de executare privind definiția 
alimentelor noi la articolul 2 alineatul (2) 
litera (a) 

Pentru a asigura punerea în aplicare 
uniformă a prezentului regulament, 
Comisia poate decide, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, dacă un 
anumit aliment intră în definiția 
alimentelor noi, astfel cum se prevede la 
articolul 2 alineatul (2) litera (a).

Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 27 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

O decizie privind domeniul de aplicare este esențială pentru regulament și ar trebui, prin 
urmare, să nu fie adoptată prin intermediul unor acte de punere în aplicare.

Amendamentul 250
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competențe de executare privind definiția 
alimentelor noi la articolul 2 alineatul (2) 
litera (a)

Definiția alimentelor noi la articolul 2 
alineatul (2) litera (a)

Or. fr

Amendamentul 251



PE541.296v01-00 30/52 AM\1037659RO.doc

RO

Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competențe de executare privind definiția 
alimentelor noi la articolul 2 alineatul (2) 
litera (a)

Competențe delegate privind definiția 
alimentelor noi la articolul 2 alineatul (2) 
litera (a)

Or. en

Amendamentul 252
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competențe de executare privind definiția 
alimentelor noi la articolul 2 alineatul (2) 
litera (a)

Competențe delegate privind definiția 
alimentelor noi la articolul 2 alineatul (2) 
litera (a)

Or. en

Justificare

O decizie privind domeniul de aplicare este esențială pentru regulament și ar trebui, prin 
urmare, să nu fie adoptată prin intermediul unor acte de punere în aplicare.

Amendamentul 253
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura punerea în aplicare 
uniformă a prezentului regulament, 
Comisia poate decide, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, dacă un 

Pentru a se asigura respectarea 
specificului național în materie de 
alimente, Comisia prezintă statelor 
membre cererile de autorizare sau de 
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anumit aliment intră în definiția 
alimentelor noi, astfel cum se prevede la 
articolul 2 alineatul (2) litera (a).

actualizare a listei Uniunii, în scopul de a
decide, de comun acord, dacă un anumit 
aliment intră în definiția alimentelor noi, 
astfel cum se prevede la articolul 2 
alineatul (2) litera (a).

Or. fr

Amendamentul 254
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura punerea în aplicare 
uniformă a prezentului regulament, 
Comisia poate decide, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, dacă un 
anumit aliment intră în definiția 
alimentelor noi, astfel cum se prevede la 
articolul 2 alineatul (2) litera (a).

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 26a,
pentru a decide dacă un anumit aliment 
intră în definiția alimentelor noi, astfel cum 
se prevede la articolul 2 alineatul (2)
litera (a).

Or. en

Justificare

O decizie privind domeniul de aplicare este esențială pentru regulament și ar trebui, prin 
urmare, să nu fie adoptată prin intermediul unor acte de punere în aplicare.

Amendamentul 255
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura punerea în aplicare 
uniformă a prezentului regulament, 
Comisia poate decide, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, dacă un 

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate pentru a decide dacă un anumit 
aliment intră în definiția alimentelor noi, 
astfel cum se prevede la articolul 2 
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anumit aliment intră în definiția 
alimentelor noi, astfel cum se prevede la 
articolul 2 alineatul (2) litera (a).

alineatul (2) litera (a).

Or. en

Amendamentul 256
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 27 
alineatul (3).

eliminat

Or. fr

Amendamentul 257
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 27 
alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

Modificat din motive de consecvență.

Amendamentul 258
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Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 27 
alineatul (3).

Respectivele acte delegate se adoptă în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 27 alineatul (1a).

Or. en

Amendamentul 259
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii din sectorul alimentar 
verifică dacă alimentul pe care 
intenționează să îl introducă pe piață pe 
teritoriul Uniunii se înscrie în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament.

(1) (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. fr

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 260
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii din sectorul alimentar nu 
depun în același timp cereri privind 
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statutul de aliment nou și o mențiune de 
sănătate pentru a se evita suprapunerea 
evaluărilor. Până la evaluarea de către 
EFSA a unei mențiuni de sănătate, 
produsul alimentar nou este considerat 
sigur.

Or. en

Amendamentul 261
Lynn Boylan, Stefan Eck
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii din sectorul alimentar 
consultă un stat membru atunci când nu 
sunt siguri dacă alimentul pe care 
intenționează să îl introducă pe piață pe 
teritoriul Uniunii se înscrie în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament. În acest 
caz, operatorii din sectorul alimentar 
furnizează toate informațiile necesare, la 
cererea statului membru în cauză, pentru a-
i permite să determine în special în ce 
măsură alimentul în chestiune a fost folosit 
pentru consumul uman în Uniune înainte 
de 15 mai 1997.

(2) Operatorii din sectorul alimentar 
consultă statul membru atunci când
intenționează să introducă pentru prima 
dată pe piață alimentul nou în cazul în 
care nu sunt siguri dacă alimentul pe care 
intenționează să îl introducă pe piață pe 
teritoriul Uniunii se înscrie în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament. În acest 
caz, operatorii din sectorul alimentar 
furnizează toate informațiile necesare, la 
cererea statului membru în cauză, pentru a-
i permite să determine în special în ce 
măsură alimentul în chestiune a fost folosit 
pentru consumul uman în Uniune înainte 
de 15 mai 1997.

Or. en

Justificare

Cunoașterea statului membru corespunzător care trebuie consultat va oferi mai multă 
siguranță operatorilor și va împiedica o supraîmpovărare a anumitor state membre cu cereri 
privind alimente noi care nu sunt destinate a fi introduse pe piața lor în viitorul apropiat.

Amendamentul 262
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Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii din sectorul alimentar 
consultă un stat membru atunci când nu 
sunt siguri dacă alimentul pe care 
intenționează să îl introducă pe piață pe 
teritoriul Uniunii se înscrie în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament. În acest 
caz, operatorii din sectorul alimentar 
furnizează toate informațiile necesare, la 
cererea statului membru în cauză, pentru a-
i permite să determine în special în ce 
măsură alimentul în chestiune a fost 
folosit pentru consumul uman în Uniune 
înainte de 15 mai 1997.

(2) Operatorii din sectorul alimentar 
consultă un stat membru atunci când nu 
sunt siguri dacă alimentul pe care 
intenționează să îl introducă pe piață pe 
teritoriul Uniunii se înscrie în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament. În acest 
caz, operatorii din sectorul alimentar 
furnizează toate informațiile necesare, la
cererea statului membru în cauză, pentru a-
i permite să determine dacă un aliment se 
încadrează sau nu în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament.
Pentru a se determina această evaluare, 
statul membru consultă Comisia și 
celelalte state membre.

Or. en

Amendamentul 263
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii din sectorul alimentar 
consultă un stat membru atunci când nu 
sunt siguri dacă alimentul pe care 
intenționează să îl introducă pe piață pe 
teritoriul Uniunii se înscrie în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament. În acest 
caz, operatorii din sectorul alimentar 
furnizează toate informațiile necesare, la 
cererea statului membru în cauză, pentru a-
i permite să determine în special în ce 

(2) Operatorii din sectorul alimentar 
consultă un stat membru atunci când nu 
sunt siguri dacă alimentul pe care 
intenționează să îl introducă pe piață pe 
teritoriul Uniunii se înscrie în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament. În acest 
caz, operatorii din sectorul alimentar 
furnizează toate informațiile necesare, la 
cererea statului membru în cauză, pentru a-
i permite să determine dacă un aliment se 
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măsură alimentul în chestiune a fost 
folosit pentru consumul uman în Uniune 
înainte de 15 mai 1997.

înscrie în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament.

Or. fr

Amendamentul 264
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii din sectorul alimentar 
consultă un stat membru atunci când nu 
sunt siguri dacă alimentul pe care 
intenționează să îl introducă pe piață pe 
teritoriul Uniunii se înscrie în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament. În acest 
caz, operatorii din sectorul alimentar 
furnizează toate informațiile necesare, la 
cererea statului membru în cauză, pentru 
a-i permite să determine în special în ce 
măsură alimentul în chestiune a fost folosit 
pentru consumul uman în Uniune înainte 
de 15 mai 1997.

(2) Operatorii din sectorul alimentar 
consultă un stat membru atunci când nu 
sunt siguri dacă alimentul pe care 
intenționează să îl introducă pe piață pe 
teritoriul Uniunii se înscrie în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament. În acest 
caz, operatorii din sectorul alimentar 
furnizează toate informațiile necesare 
statului membru pentru a-i permite să 
determine în special în ce măsură alimentul 
în chestiune a fost folosit pentru consumul 
uman în Uniune înainte de 15 mai 1997.

Or. it

Amendamentul 265
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate preciza, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, etapele 
procedurale ale procesului de consultare 
prevăzut la alineatul (2).

Comisia poate preciza, prin intermediul 
unor acte delegate, etapele procedurale ale 
procesului de consultare prevăzut la 
alineatul (2).

Or. fr
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Amendamentul 266
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate preciza, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, etapele 
procedurale ale procesului de consultare 
prevăzut la alineatul (2).

Comisia poate preciza, prin intermediul 
unor acte delegate în conformitate cu 
articolul 26 litera (a), etapele procedurale 
ale procesului de consultare prevăzut la 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 267
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate preciza, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, etapele 
procedurale ale procesului de consultare
prevăzut la alineatul (2).

Comisia poate preciza, prin intermediul 
unor acte delegate, etapele procedurale ale 
procesului de consultare prevăzut la 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 268
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 27 
alineatul (3).

eliminat

Or. en

Amendamentul 269
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 27 
alineatul (3).

Respectivele acte delegate se adoptă în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 27 alineatul (1a).

Or. en

Amendamentul 270
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 27 
alineatul (3).

Respectivele acte delegate se adoptă în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 27 alineatul (3).

Or. fr

Amendamentul 271
Renate Sommer
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Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a

Competențe de executare privind definiția 
alimentelor noi la articolul 2 alineatul (2) 
litera (a)

Pentru a asigura punerea în aplicare 
uniformă a prezentului regulament, 
Comisia poate decide, la propria inițiativă 
sau la cererea unui stat membru și prin 
intermediul unor acte de executare, dacă 
un anumit aliment intră în definiția 
alimentelor noi, astfel cum se prevede la 
articolul 2 alineatul (2) litera (a).

Or. en

Amendamentul 272
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește și actualizează o 
listă a Uniunii a alimentelor noi autorizate 
care urmează a fi introduse pe piață pe 
teritoriul Uniunii în conformitate cu 
articolele 6, 7 și 8 (denumită în continuare
„lista Uniunii”).

(1) Lista Uniunii a alimentelor noi 
autorizate care urmează a fi introduse pe 
piață pe teritoriul Uniunii în conformitate 
cu articolele 6, 7 și 8 (denumită în 
continuare „lista Uniunii”) este inclusă în 
anexă.

Or. en

Justificare

Nu este necesar un act specific întrucât lista alimentelor noi aprobate poate fi anexată direct 
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la prezentul regulament.

Amendamentul 273
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește și actualizează o 
listă a Uniunii a alimentelor noi autorizate 
care urmează a fi introduse pe piață pe 
teritoriul Uniunii în conformitate cu 
articolele 6, 7 și 8 (denumită în continuare
„lista Uniunii”).

(1) O listă a Uniunii a alimentelor noi 
autorizate care urmează a fi introduse pe 
piață pe teritoriul Uniunii în conformitate 
cu articolele 6, 7 și 8 (denumită în 
continuare „lista Uniunii”) este anexată la 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 274
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește și actualizează o listă 
a Uniunii a alimentelor noi autorizate care 
urmează a fi introduse pe piață pe teritoriul 
Uniunii în conformitate cu articolele 6, 7 și 
8 (denumită în continuare „lista Uniunii”).

(1) Comisia stabilește și actualizează o listă 
a Uniunii a alimentelor noi autorizate care 
urmează a fi introduse pe piață pe teritoriul 
Uniunii în conformitate cu articolele 6, 7 și 
8 (denumită în continuare „lista Uniunii”).
Această listă, împreună cu o expunere de 
motive a deciziei, trebuie să fie puse în 
mod liber la dispoziția publicului

Or. it

Amendamentul 275
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
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Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Doar alimentele noi autorizate și 
incluse în lista Uniunii pot fi introduse pe 
piață pe teritoriul Uniunii ca atare și 
utilizate în sau pe alimente, în condițiile de 
utilizare specificate în listă.

(2) Doar alimentele noi aprobate și incluse 
în lista Uniunii pot fi introduse pe piață pe 
teritoriul Uniunii ca atare și utilizate în sau 
pe alimente, în condițiile de utilizare 
specificate în listă.

Or. en

Justificare

Etichetarea ar trebui să fie lăsată în prezentul articol în afara domeniului de aplicare a 
directivei; se modifică revenindu-se la propunerea Comisiei.

Amendamentul 276
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Lista Uniunii este pusă la dispoziția 
publicului în termen de 12 luni după 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. Lista Uniunii este publicată 
pe site-ul Comisiei și în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene.

Or. fr

Amendamentul 277
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Comisia pune lista Uniunii la 
dispoziția publicului pe site-ul său.

Or. en

Amendamentul 278
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Comisia pune, de asemenea, la 
dispoziția publicului o listă cu cererile 
respinse pentru a servi drept referință 
pentru viitoarele cereri.

Or. en

Amendamentul 279
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pe baza dovezilor științifice disponibile, 
nu pune nicio problemă de siguranță pentru
sănătatea consumatorului;

(a) pe baza dovezilor științifice disponibile, 
nu pune nicio problemă de siguranță pentru 
sănătatea consumatorului, nici pentru 
bunăstarea animalelor sau pentru mediu;

Or. en
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Amendamentul 280
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pe baza dovezilor științifice disponibile, 
nu pune nicio problemă de siguranță pentru 
sănătatea consumatorului;

(a) pe baza unei dovezi științifice, nu pune 
nicio problemă de siguranță pentru 
sănătatea consumatorului;

Or. it

Amendamentul 281
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pe baza dovezilor științifice disponibile, 
nu pune nicio problemă de siguranță pentru 
sănătatea consumatorului;

(a) pe baza dovezilor științifice disponibile, 
nu pune nicio problemă de siguranță pentru 
sănătatea consumatorului și, după caz, 
pentru mediu;

Or. en

Amendamentul 282
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) utilizarea sa nu induce în eroare 
consumatorul;

(b) utilizarea sa nu induce în eroare 
consumatorul, ci oferă beneficii 
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consumatorilor;

Or. en

Justificare

Aceeași cerință este prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 privind aditivii alimentari 
[articolul 6 alineatul (2)].

Amendamentul 283
Marit Paulsen, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) utilizarea sa nu induce în eroare 
consumatorul;

(b) utilizarea sa prevăzută, prezentarea și 
etichetarea nu induc în eroare 
consumatorul, în special atunci când 
există o modificare semnificativă a valorii 
nutritive a unui aliment destinat să 
înlocuiască un alt aliment;

Or. en

Amendamentul 284
Marit Paulsen, Catherine Bearder, Ulrike Müller

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
nutrițional.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 285
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
nutrițional.

(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 
nutrițional.

În cazul în care există opinii divergente în 
cadrul studiilor științifice menționate la 
litera (a), concluzia se formulează ținând 
cont de avizul emis de EFSA.

Or. fr

Amendamentul 286
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
nutrițional.

(c) dacă este destinat să înlocuiască un alt 
aliment, diferă de acel aliment într-un mod 
în care consumul său normal ar fi
avantajos pentru consumator pe plan 
nutrițional, pe planul sănătății și al 
mediului și pe plan social.

Or. it

Justificare

Înlocuirea unui aliment cu unul nou poate fi acceptată numai în cazurile în care este evident 
că acesta prezintă un beneficiu total pentru consumator și pentru mediu

Amendamentul 287
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Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care există îndoieli cauzate, de 
exemplu, de faptul că nu există suficientă 
certitudine din punct de vedere științific 
sau nu există date, se aplică principiul 
precauției, iar alimentul în cauză nu se 
include pe lista Uniunii.

Or. en

Justificare

Este indicată reintroducerea prezentului amendament, care a fost inclus în poziția 
Parlamentului European în a doua lectură din 2010.

Amendamentul 288
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alimentele pentru care au fost utilizate 
procese de producție care necesită metode 
specifice de evaluare a riscurilor [de 
exemplu, alimentele produse prin 
utilizarea nanotehnologiilor, astfel cum se 
menționează la articolul 2 alineatul (2) 
punctul (ii)] nu pot fi incluse pe lista 
Uniunii înainte ca utilizarea acestor 
metode specifice să fie aprobată de către 
EFSA și înainte ca o evaluare 
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corespunzătoare a siguranței pe baza 
acestor metode să demonstreze că 
utilizarea alimentelor respective nu 
prezintă riscuri.

Or. en

Justificare

Este indicată reintroducerea prezentului amendament, care a fost inclus în poziția 
Parlamentului European în a doua lectură, deoarece nu s-au înregistrat progrese 
semnificative din acel moment, iar EFSA recunoaște că există incertitudini cu privire la 
metodele de testare a nanomaterialelor.

Amendamentul 289
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la …23 Comisia stabilește, prin 
intermediul unui act de punere în 
aplicare, lista Uniunii prin includerea pe 
aceasta a alimentelor noi autorizate sau 
notificate în temeiul articolelor 4, 5 sau 7 
din Regulamentul (CE) nr. 258/97, precum 
și a eventualelor condiții de autorizare 
existente, după caz.

Alimentele noi autorizate sau notificate în 
temeiul articolului 4, 5 sau 7 din
Regulamentul (CE) nr. 258/97 sunt 
enumerate în anexa la prezentul 
regulament, precum și eventualele condiții 
de autorizare existente, după caz.

__________________
23 Oficiul pentru Publicații: a se introduce 
data: 24 luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Întrucât scopul este stabilirea unei liste a alimentelor noi deja autorizate în conformitate cu 
dispozițiile actuale, nu este necesar în acest caz un act de punere în aplicare. Formularea de 
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mai sus a fost aleasă în analogie cu articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 
privind aditivii alimentari.

Amendamentul 290
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la …23 Comisia stabilește, prin 
intermediul unui act de punere în 
aplicare, lista Uniunii prin includerea pe 
aceasta a alimentelor noi autorizate sau 
notificate în temeiul articolelor 4, 5 sau 7 
din Regulamentul (CE) nr. 258/97, 
precum și a eventualelor condiții de 
autorizare existente, după caz.

Lista inițială cu alimente noi autorizate a 
Uniunii este anexată la prezentul 
regulament, iar respectiva listă este 
actualizată prin intermediul unor acte 
delegate.

__________________
23 Oficiul pentru Publicații: a se introduce 
data: 24 luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 291
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la …23 Comisia stabilește, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
lista Uniunii prin includerea pe aceasta a 
alimentelor noi autorizate sau notificate în 
temeiul articolelor 4, 5 sau 7 din 
Regulamentul (CE) nr. 258/97, precum și a 
eventualelor condiții de autorizare 
existente, după caz.

Până la …23 Comisia stabilește, prin 
intermediul unui act delegat, lista Uniunii 
prin includerea pe aceasta a alimentelor noi 
autorizate sau notificate în temeiul
articolului 4, 5 sau 7 din Regulamentul
(CE) nr. 258/97, precum și a eventualelor 
condiții de autorizare existente, după caz.

__________________ __________________
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23 Oficiul pentru Publicații: a se introduce 
data: 24 luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

23 Oficiul pentru Publicații: a se introduce 
data: 24 de luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE pentru a actualiza lista Uniunii.

Amendamentul 292
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la …23 , Comisia stabilește, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
lista Uniunii prin includerea pe aceasta a 
alimentelor noi autorizate sau notificate în 
temeiul articolelor 4, 5 sau 7 din 
Regulamentul (CE) nr. 258/97, precum și a 
eventualelor condiții de autorizare 
existente, după caz.

În termen de cel mult 12 luni după 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia stabilește, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
lista Uniunii prin includerea pe aceasta a 
alimentelor noi autorizate sau notificate în 
temeiul articolului 4, 5 sau 7 din 
Regulamentul (CE) nr. 258/97, precum și a 
eventualelor condiții de autorizare 
existente, după caz.

__________________
23 Oficiul pentru Publicații: a se introduce 
data: 24 luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. fr

Amendamentul 293
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la …23 Comisia stabilește, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
lista Uniunii prin includerea pe aceasta a 
alimentelor noi autorizate sau notificate în 
temeiul articolelor 4, 5 sau 7 din 
Regulamentul (CE) nr. 258/97, precum și a 
eventualelor condiții de autorizare 
existente, după caz.

Până la …23 Comisia stabilește, prin 
intermediul unui act delegat, lista Uniunii 
prin includerea pe aceasta a alimentelor noi 
autorizate sau notificate în temeiul
articolului 4, 5 sau 7 din Regulamentul
(CE) nr. 258/97, precum și a eventualelor 
condiții de autorizare existente, după caz.

__________________ __________________
23 Oficiul pentru Publicații: a se introduce 
data: 24 luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

23 Oficiul pentru Publicații: a se introduce 
data: 24 de luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 294
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la …23 , Comisia stabilește, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
lista Uniunii prin includerea pe aceasta a 
alimentelor noi autorizate sau notificate în 
temeiul articolelor 4, 5 sau 7 din 
Regulamentul (CE) nr. 258/97, precum și a 
eventualelor condiții de autorizare
existente, după caz.

Până la …23 , Comisia stabilește, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
lista Uniunii prin includerea pe aceasta a 
alimentelor noi autorizate sau notificate în 
temeiul articolului 4, 5 sau 7 din 
Regulamentul (CE) nr. 258/97, precum și a 
eventualelor condiții de autorizare, a datei 
autorizării, a numelui și adresei 
solicitantului.

__________________ __________________
23 Oficiul pentru Publicații: a se introduce 
data: 24 luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

23 Oficiul pentru Publicații: a se introduce 
data: 24 de luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. fr

Amendamentul 295
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Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la …23 , Comisia stabilește, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
lista Uniunii prin includerea pe aceasta a 
alimentelor noi autorizate sau notificate în 
temeiul articolelor 4, 5 sau 7 din 
Regulamentul (CE) nr. 258/97, precum și a 
eventualelor condiții de autorizare 
existente, după caz.

Până la …23 , Comisia stabilește, prin 
intermediul unui act delegat, lista Uniunii 
prin includerea pe aceasta a alimentelor noi 
autorizate sau notificate în temeiul
articolului 4, 5 sau 7 din Regulamentul
(CE) nr. 258/97, precum și a eventualelor 
condiții de autorizare existente, după caz, 
sub rezerva obiecțiilor formulate de un 
stat membru.

__________________ __________________
23 Oficiul pentru Publicații: a se introduce 
data: 24 luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

23 Oficiul pentru Publicații: a se introduce 
data: 24 de luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. fr

Amendamentul 296
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la ...23 , Comisia stabilește, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
lista Uniunii prin includerea pe aceasta a 
alimentelor noi autorizate sau notificate în 
temeiul articolelor 4, 5 sau 7 din 
Regulamentul (CE) nr. 258/97, precum și a 
eventualelor condiții de autorizare 
existente, după caz.

Până la ...23 , Comisia stabilește, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
lista publică a Uniunii prin includerea pe 
aceasta a alimentelor noi autorizate sau 
notificate în temeiul articolului 4, 5 sau 7 
din Regulamentul (CE) nr. 258/97, precum 
și a eventualelor condiții de autorizare 
existente, după caz.

__________________ __________________
23 Oficiul pentru Publicații: a se introduce 
data: 24 luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

23 Oficiul pentru Publicații: a se introduce 
data: 24 de luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. it
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