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Amendamentul 395
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererea prevăzută la articolul 14 
alineatul (5) trebuie să includă, în plus față 
de informațiile deja furnizate în 
conformitate cu articolul 13, date 
documentate legate de obiecții motivate 
privind securitatea transmise în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (5).

Cererea prevăzută la articolul 14 
alineatul (5) trebuie să includă, în plus față 
de informațiile deja furnizate în 
conformitate cu articolul 13, date 
documentate legate de obiecții transmise în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (5).

Or. it

Amendamentul 396
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În evaluarea siguranței unui aliment 
tradițional provenit dintr-o țară terță, EFSA 
are în vedere următoarele aspecte:

(2) La evaluarea siguranței unui aliment 
tradițional provenit dintr-o țară terță, EFSA 
are în vedere următoarele aspecte:

[A se vota împreună cu amendamentul la 
articolul 16 alineatul (2) litera (a).]

Or. en

Amendamentul 397
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă istoricul utilizării alimentare în 
condiții de siguranță într-o țară terță este 
susținut de date fiabile prezentate de către 
solicitant în conformitate cu articolele 13 
și 15;

(a) dacă istoricul alimentului, prin 
compoziția sa și condițiile sale de 
utilizare, este autorizat de EFSA pentru 
sănătatea umană și pentru mediu;

Or. fr

Amendamentul 398
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă istoricul utilizării alimentare în 
condiții de siguranță într-o țară terță este 
susținut de date fiabile prezentate de către 
solicitant în conformitate cu articolele 13 și 
15;

(a) dacă istoricul utilizării alimentare în 
condiții de siguranță într-o țară terță, 
evaluat pe baza unor orientări științifice și 
a unor criterii clare, este susținut de date 
fiabile prezentate de către solicitant în 
conformitate cu articolele 13 și 15;

Or. en

Amendamentul 399
Henri Weber
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă istoricul utilizării alimentare în 
condiții de siguranță într-o țară terță este 
susținut de date fiabile prezentate de către 
solicitant în conformitate cu articolele 13 și 

(a) dacă istoricul utilizării alimentare în 
condiții de siguranță într-o țară terță este 
susținut de date fiabile prezentate de către 
solicitant în conformitate cu articolele 13 
și 15, precum și cu cerințele prevăzute la 
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15; articolul 10 alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 400
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă istoricul utilizării alimentare în 
condiții de siguranță într-o țară terță este 
susținut de date fiabile prezentate de către 
solicitant în conformitate cu articolele 13 și 
15;

(a) dacă istoricul utilizării alimentare în 
condiții de siguranță într-o țară terță este 
susținut de date științifice independente și
fiabile prezentate de către solicitant în 
conformitate cu articolele 13 și 15;

Or. it

Amendamentul 401
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă compoziția alimentului nou și, 
după caz, condițiile de utilizare a acestuia 
nu prezintă un risc la adresa sănătății 
consumatorilor din Uniune.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 402
Henri Weber
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
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Articolul 16 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă compoziția alimentului nou și, 
după caz, condițiile de utilizare a acestuia 
nu prezintă un risc la adresa sănătății 
consumatorilor din Uniune.

eliminat

[A se vota împreună cu amendamentul la 
articolul 16 alineatul (2) litera (a).]

Or. en

Amendamentul 403
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă compoziția alimentului nou și, 
după caz, condițiile de utilizare a acestuia 
nu prezintă un risc la adresa sănătății 
consumatorilor din Uniune.

(b) dacă compoziția alimentului nou și 
condițiile de utilizare a acestuia nu prezintă 
un risc la adresa sănătății consumatorilor 
din Uniune și, după caz, la adresa 
mediului.

Or. en

Amendamentul 404
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă alimentul nou destinat să 
înlocuiască un alt aliment nu are 
proprietăți diferite care să antreneze 
dezavantaje nutritive pentru consumator;

Or. fr
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Justificare

Acest amendament are drept scop creșterea nivelului de siguranță.

Amendamentul 405
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) impactul social și de mediu global al 
producției, transformării, conservării și 
transportului produsului tradițional.

Or. it

Amendamentul 406
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care informațiile 
suplimentare menționate la alineatul (4) nu 
sunt transmise către EFSA în termenul 
suplimentar prevăzut la alineatul respectiv, 
aceasta își emite avizul pe baza 
informațiilor de care dispune deja.

(5) În cazul în care informațiile 
suplimentare menționate la alineatul (4) nu 
sunt furnizate EFSA în termenul 
suplimentar prevăzut la alineatul respectiv, 
aceasta suspendă evaluarea.

Or. it

Amendamentul 407
Lynn Boylan, Stefan Eck
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care informațiile 
suplimentare menționate la alineatul (4) nu 
sunt transmise către EFSA în termenul 
suplimentar prevăzut la alineatul respectiv, 
aceasta își finalizează avizul pe baza 
informațiilor de care dispune deja.

(5) În cazul în care informațiile 
suplimentare menționate la alineatul (4) nu 
sunt transmise către EFSA în termenul 
suplimentar prevăzut la alineatul respectiv, 
procedura se suspendă și EFSA comunică 
solicitantului, Comisiei și statelor membre 
o justificare a acestei suspendări.

Or. en

Justificare

EFSA poate să solicite informații suplimentare numai în cazuri justificate corespunzător și 
într-un termen stabilit după consultarea solicitantului. Prin urmare, finalizarea avizului 
EFSA fără informațiile suplimentare necesare și după un termen prelungit nu poate decât să 
producă un aviz cu date științifice incomplete și perioade de așteptare mai îndelungate.

Amendamentul 408
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei luni de la data publicării 
avizului EFSA, Comisia prezintă
comitetului menționat la articolul 27 
alineatul (1) un proiect de act de punere 
în aplicare pentru autorizarea 
introducerii pe piață pe teritoriul Uniunii a 
alimentelor tradiționale din țări terțe și de 
actualizare a listei Uniunii, luând în 
considerare următoarele:

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 27 
alineatul (1a) în termen de trei luni de la 
data publicării avizului EFSA pentru a 
autoriza introducerea pe piață pe teritoriul 
Uniunii a alimentelor tradiționale din țări 
terțe și de actualizare a listei Uniunii, luând 
în considerare următoarele:

Or. en

Amendamentul 409
Henri Weber
în numele Grupului Verts/ALE
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Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei luni de la data publicării 
avizului EFSA, Comisia prezintă 
comitetului menționat la articolul 27 
alineatul (1) un proiect de act de punere în 
aplicare pentru autorizarea introducerii pe 
piață pe teritoriul Uniunii a alimentelor 
tradiționale din țări terțe și de actualizare a 
listei Uniunii, luând în considerare 
următoarele:

În termen de trei luni de la data publicării 
avizului EFSA, Comisia este împuternicită 
să prezinte un proiect de act delegat în
conformitate cu articolul 26 litera (a)
pentru autorizarea introducerii pe piață pe 
teritoriul Uniunii a alimentelor tradiționale 
din țări terțe și de actualizare a listei 
Uniunii, luând în considerare următoarele:

Or. en

Justificare

Întrucât măsurile respective au o aplicare generală și sunt destinate să modifice anumite 
elemente neesențiale ale prezentului regulament, Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE în vederea actualizării listei.

Amendamentul 410
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei luni de la data publicării 
avizului EFSA, Comisia prezintă
comitetului menționat la articolul 27 
alineatul (1) un proiect de act de punere în 
aplicare pentru autorizarea introducerii pe 
piață pe teritoriul Uniunii a alimentelor 
tradiționale din țări terțe și de actualizare a 
listei Uniunii, luând în considerare 
următoarele:

În termen de trei luni de la data publicării 
avizului EFSA, Comisia prezintă un 
proiect de act delegat pentru autorizarea 
introducerii pe piață pe teritoriul Uniunii a 
alimentelor tradiționale din țări terțe și de 
actualizare a listei Uniunii, luând în 
considerare următoarele:

Or. en
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Amendamentul 411
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei luni de la data publicării 
avizului EFSA, Comisia prezintă
comitetului menționat la articolul 27 
alineatul (1) un proiect de act de punere în 
aplicare pentru autorizarea introducerii pe 
piață pe teritoriul Uniunii a alimentelor 
tradiționale din țări terțe și de actualizare a 
listei Uniunii, luând în considerare 
următoarele:

În termen de trei luni de la data publicării 
avizului EFSA, Comisia prezintă un 
proiect de act delegat pentru autorizarea 
introducerii pe piață pe teritoriul Uniunii a 
alimentelor tradiționale din țări terțe și de 
actualizare a listei Uniunii, luând în 
considerare următoarele:

Or. en

Amendamentul 412
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei luni de la data publicării 
avizului EFSA, Comisia prezintă 
comitetului menționat la articolul 27 
alineatul (1) un proiect de act de punere în 
aplicare pentru autorizarea introducerii pe 
piață pe teritoriul Uniunii a alimentelor 
tradiționale din țări terțe și de actualizare a 
listei Uniunii, luând în considerare 
următoarele:

În termen de trei luni de la data publicării 
avizului EFSA, Comisia prezintă 
comitetului menționat la articolul 27 
alineatul (1) un proiect de act delegat
pentru autorizarea introducerii pe piață pe 
teritoriul Uniunii a alimentelor tradiționale 
din țări terțe și de actualizare a listei 
Uniunii, luând în considerare următoarele:

Or. fr

Amendamentul 413
Henri Weber



AM\1037662RO.doc 11/50 PE541.298v01-00

RO

în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 414
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Acest act delegat se adoptă în conformitate 
cu procedura menționată la articolul 26a.

Or. en

Amendamentul 415
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Acest act delegat se adoptă în conformitate 
cu articolul 26a.

Or. en
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Justificare

Comisia ar trebui să dispună de competența de a adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE în vederea actualizării listei Uniunii.

Amendamentul 416
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia ia în considerare, atunci când este 
cazul, opinia statelor membre, avizul 
EFSA, precum și opinia altor factori 
legitimi, relevanți pentru actualizarea 
respectivă.

Comisia ia în considerare opinia statelor 
membre, dacă se furnizează, avizul EFSA, 
precum și opinia altor factori legitimi, 
relevanți pentru actualizarea respectivă.

Or. it

Amendamentul 417
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Solicitantul își poate retrage cererea 
menționată la articolul 15, în orice moment 
înainte de adoptarea avizul EFSA 
menționat la articolul 16, încetând astfel 
procedura de autorizare a unui aliment nou 
provenit dintr-o țară terță și de actualizare a 
listei Uniunii.

(3) Solicitantul își poate retrage cererea 
menționată la articolul 15, în orice moment 
înainte de adoptarea avizului EFSA 
menționat la articolul 16, încetând astfel 
procedura de autorizare a unui aliment nou 
provenit dintr-o țară terță și de actualizare a 
listei Uniunii. Într-un astfel de caz, acesta 
este obligat la plata cheltuielilor suportate 
de EFSA pentru gestionarea solicitării.

Or. it

Amendamentul 418
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Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propunere de regulament
Articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competențe de executare privind cerințele
administrative și științifice pentru 
alimentele tradiționale provenite din țări 
terțe

Cerințe administrative și științifice pentru 
alimentele tradiționale provenite din țări 
terțe

Or. fr

Amendamentul 419
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la …25, Comisia adoptă acte de 
punere în aplicare cu privire la:

Cel târziu până la …25, Comisia adoptă 
acte delegate cu privire la:

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

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

Or. fr

Amendamentul 420
Biljana Borzan

Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conținutul, modul de redactare și 
prezentare a notificării prevăzute la 
articolul 13 și a cererii prevăzute la 
articolul 14 alineatul (5);

(a) conținutul, modul de redactare și 
prezentare a notificării prevăzute la 
articolul 13 și a cererii prevăzute la 
articolul 14 alineatul (5), inclusiv o listă 
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precisă și exhaustivă a documentelor 
necesare pentru valabilitatea unei 
notificări sau a unei cereri;

Or. en

Amendamentul 421
Henri Weber
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conținutul, modul de redactare și 
prezentare a notificării prevăzute la 
articolul 13 și a cererii prevăzute la 
articolul 14 alineatul (5);

(a) modul de redactare și prezentare a 
notificării prevăzute la articolul 13 și a 
cererii prevăzute la articolul 14 
alineatul (5);

Or. en

Amendamentul 422
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conținutul, modul de redactare și 
prezentare a notificării prevăzute la 
articolul 13 și a cererii prevăzute la 
articolul 14 alineatul (5);

(a) conținutul, modul de redactare și 
prezentare a notificării prevăzute la 
articolul 13 și a cererii prevăzute la 
articolul 14 alineatul (5), în temeiul 
orientărilor EFSA;

Or. en

Justificare

Pe lângă actualizarea orientărilor științifice existente, EFSA ar trebui să elaboreze orientări 
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tehnice și instrumente pentru a oferi asistență operatorilor din sectorul alimentar din țările 
terțe care doresc să depună o solicitare sau o notificare.

Amendamentul 423
Henri Weber
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) tipul de informații care trebuie incluse 
în avizul EFSA menționat la articolul 16.

eliminat

Or. en

Amendamentul 424
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propunere de regulament
Articolul 19 – 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 425
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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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 426
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care informațiile 
suplimentare menționate la alineatul (1) nu 
sunt primite în termenul suplimentar 
prevăzut la alineatul respectiv, Comisia 
acționează pe baza informațiilor de care 
dispune deja.

(2) În cazul în care informațiile 
suplimentare menționate la alineatul (1) nu 
sunt primite în termenul suplimentar 
prevăzut la alineatul respectiv, Comisia 
suspendă procesul de autorizare.

Or. it

Amendamentul 427
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21 eliminat

Prelungirea termenelor

În circumstanțe excepționale, Comisia 
poate prelungi termenele prevăzute la 
articolul 10 alineatul (1), articolul 11 
alineatul (1) sau (2), articolul 16 
alineatul (1) și articolul 17 alineatul (1) 
din proprie inițiativă sau, dacă este cazul, 
la solicitarea EFSA, în cazul în care 
natura chestiunii examinate justifică 
acest lucru.
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În astfel de situații, Comisia informează 
solicitantul și statele membre cu privire la 
prelungirea termenului și la justificarea 
acesteia.

Or. it

Justificare

Posibilitatea de prelungire a termenelor este prevăzută deja.

Amendamentul 428
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a

Alinierea termenelor cu 
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006

În cazul în care un solicitant cere 
protecția datelor în conformitate cu 
articolul 24 din prezentul regulament și 
cu articolul 21 din Regulamentul (CE) 
nr. 1924/2006, Comisia poate ajusta 
termenele prevăzute la articolul 10 
alineatul (1), articolul 11 alineatul (1) 
sau (2), articolul 16 alineatul (1) și 
articolul 17 alineatul (1), pentru a le 
alinia cu cele prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, astfel 
încât cele două perioade de protecție a 
datelor să coincidă. În astfel de cazuri, 
solicitantul este consultat înainte ca 
Comisia să ia decizia privind alinierea.

De asemenea, este necesar ca, pe lângă 
coincidența între perioadele de protecție a 
proprietății intelectuale, și procedurile de 
evaluare și de autorizare a mențiunii de 
sănătate și a alimentului nou să se bazeze 
– dacă este posibil – pe criterii de 
sincronicitate , astfel încât să se asigure 
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buna funcționare a pieței acestor produse 
și o protecție adecvată a solicitanților.

Or. it

Amendamentul 429
Henri Weber
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

După expirarea perioadei menționate la 
alineatul (3), Comisia poate decide, în 
urma consultării cu solicitanții, asupra 
informațiilor care pot rămâne confidențiale 
și, în cazul în care o decizie a fost luată, 
notifică statele membre și solicitanții în 
consecință.

După expirarea perioadei menționate la 
alineatul (3), Comisia poate decide, în 
urma audierii solicitanților, asupra 
informațiilor care pot rămâne confidențiale 
și, în cazul în care o decizie a fost luată, 
notifică statele membre și solicitanții în 
consecință.

Or. en

Amendamentul 430
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un rezumat al studiilor efectuate 
prezentat de solicitant;

(d) studii complete prezentate de solicitant;

Or. it

Amendamentul 431
Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) atunci când este cazul, metoda sau 
metodele de analiză.

(e) rezultatele studiilor efectuate pentru a 
demonstra siguranța alimentului nou.

Or. fr

Amendamentul 432
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) atunci când este cazul, metoda sau 
metodele de analiză.

(e) materialele și metoda sau metodele de 
analiză.

Or. it

Justificare

În domeniul științific, se indică întotdeauna atât metodele, cât și materialele utilizate pentru 
analiză.

Amendamentul 433
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 2 – literele ea-ed (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) riscurile cunoscute și restricțiile de 
utilizare;

(eb) metodele de analiză;

(ec) literatura științifică pe care se 
bazează avizul;

(ed) datele toxicologice.
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Or. fr

Amendamentul 434
Henri Weber
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera ee (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ee) rezultatele studiilor efectuate pentru a 
demonstra siguranța alimentului.

Or. en

Justificare

Pe baza amendamentului 85 din proiectul de raport. Litera (e) nu ar trebui să înlocuiască 
litera (e).

Amendamentul 435
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera ef (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ef) informațiile referitoare la compoziția 
chimică detaliată și la siguranța sanitară 
și de mediu a produsului.

Or. it

Amendamentul 436
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera eg (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(eg) orice interdicție sau restricție impusă 
produsului alimentar de către o țară terță.

Or. it

Amendamentul 437
Biljana Borzan

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia păstrează o listă a cererilor 
conținând, pentru fiecare cerere, 
informațiile menționate la literele (a)-(e) 
de la al doilea paragraf. Comisia pune 
lista respectivă la dispoziția părților 
interesate.

Or. en

Amendamentul 438
Henri Weber
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia, statele membre și EFSA iau 
măsurile necesare pentru a asigura 
confidențialitatea adecvată a informațiilor 
primite în temeiul prezentului regulament 
în conformitate cu alineatul (4), cu excepția 
informațiilor care trebuie să fie făcute 
publice, pentru a proteja sănătatea umană.

(5) Comisia, statele membre și EFSA iau 
măsurile necesare pentru a asigura 
confidențialitatea adecvată a informațiilor 
primite în temeiul prezentului regulament 
în conformitate cu alineatul (4), cu excepția 
informațiilor care trebuie să fie făcute 
publice, pentru a proteja sănătatea umană, 
sănătatea și bunăstarea animalelor și 
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mediul.

Or. en

Amendamentul 439
Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care solicitantul își retrage 
sau și-a retras cererea, Comisia, statele 
membre și EFSA nu divulgă informațiile 
confidențiale, inclusiv informațiile a căror 
confidențialitate face obiectul unui 
dezacord între Comisie și solicitant.

(6) În cazul în care solicitantul își retrage 
sau și-a retras cererea, Comisia, statele 
membre și EFSA nu divulgă informațiile 
confidențiale, exceptând informațiile 
obținute pentru a demonstra siguranța 
alimentului nou.

Or. fr

Justificare

Informațiile de natură să facă obiectul unei divergențe de opinii vizează eventual procedee 
sau componente care pot fi dăunătoare pentru consumatori. Acestea din urmă nu pot accepta 
această opacitate abuzivă pe produse destinate consumului.

Amendamentul 440
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care solicitantul își retrage 
sau și-a retras cererea, Comisia, statele 
membre și EFSA nu divulgă informațiile 
confidențiale, inclusiv informațiile a căror 
confidențialitate face obiectul unui 
dezacord între Comisie și solicitant.

(6) În cazul în care solicitantul își retrage 
sau și-a retras cererea, Comisia, statele 
membre și EFSA nu divulgă informațiile 
confidențiale, inclusiv informațiile a căror 
confidențialitate face obiectul unui 
dezacord între Comisie și solicitant, cu 
excepția informațiilor privind siguranța 
sanitară și de mediu.
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Or. it

Amendamentul 441
Henri Weber
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia poate adopta, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, măsurile necesare pentru 
aplicarea alineatelor (1)-(6).

eliminat

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

Or. en

Justificare

Alineat inutil, articolul fiind deja suficient de detaliat.

Amendamentul 442
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, măsurile 
necesare pentru aplicarea alineatelor (1)-
(6).

Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte delegate, măsurile necesare 
pentru aplicarea alineatelor (1)-(6).

Or. en
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Amendamentul 443
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 8 – 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 444
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23 eliminat

Monitorizarea după introducerea pe piață 

(1) Comisia poate, din motive de siguranță 
alimentară și ținând seama de avizul 
EFSA, să impună o cerință de 
monitorizare după introducerea pe piață a 
unui aliment nou pentru a se asigura că 
utilizarea alimentului nou autorizat se 
încadrează în limitele de siguranță.

(2) Operatorii din sectorul alimentar 
informează de îndată Comisia cu privire 
la:

(a) orice nouă informație științifică sau 
tehnică care ar putea influența evaluarea 
siguranței privind utilizarea alimentului 
nou;

(b) orice interdicție sau restricție impusă 
de orice țară terță în care alimentul nou 
este introdus pe piață.
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Or. it

Justificare

În cazul în care un produs prezintă îndoieli legate de siguranța sa de natură să impună o 
monitorizare succesivă a comercializării sale, pentru consumatori nu există cerințe prealabile 
avantajoase care ar trebui să fie întotdeauna garantate pentru alimentele noi.

Amendamentul 445
Henri Weber
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate, din motive de siguranță 
alimentară și ținând seama de avizul 
EFSA, să impună o cerință de 
monitorizare după introducerea pe piață a 
unui aliment nou pentru a se asigura că 
utilizarea alimentului nou autorizat se 
încadrează în limitele de siguranță.

(1) Se impune o cerință de monitorizare 
după introducerea pe piață a unui aliment 
nou pentru a se asigura că utilizarea 
alimentului nou autorizat se încadrează în 
limitele de siguranță.

Or. en

Justificare

Cerință inclusă deja în raportul în a doua lectură a Parlamentului European.

Amendamentul 446
Lynn Boylan, Stefan Eck
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate, din motive de siguranță 
alimentară și ținând seama de avizul 
EFSA, să impună o cerință de 

(1) Comisia, din motive de siguranță 
alimentară și în conformitate cu principiul 
precauției, impune o cerință de 
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monitorizare după introducerea pe piață a 
unui aliment nou pentru a se asigura că 
utilizarea alimentului nou autorizat se 
încadrează în limitele de siguranță.

monitorizare după introducerea pe piață a 
oricărui aliment nou, ținând seama de 
avizul EFSA privind stabilirea perioadei 
necesare, pentru a se asigura că utilizarea 
alimentului nou autorizat se încadrează în 
limitele de siguranță.

Or. en

Justificare

Consumul unui aliment nou poate releva anumite riscuri pentru sănătatea 
umană. Obligativitatea monitorizării ulterioare introducerii pe piață a unui aliment nou va 
garanta că alimentul nou autorizat se încadrează în limitele de siguranță și nu prezintă niciun 
efect advers, ceea ce va spori și încrederea consumatorilor.

Amendamentul 447
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii din sectorul alimentar 
informează de îndată Comisia cu privire la:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 448
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice interdicție sau restricție impusă de
orice țară terță în care alimentul nou este 

(b) orice interdicție sau restricție bazată pe 
date științifice și impusă în orice țară terță 
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introdus pe piață. în care alimentul nou este introdus pe 
piață. Această informație va antrena o 
actualizare a avizului EFSA în termen de 
șase luni, ținând seama de datele 
științifice reținute pentru această 
interdicție sau restricție.

Or. fr

Amendamentul 449
Henri Weber
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a

Limite de migrare pentru constituenții 
materialelor care vin în contact cu 
alimentele

Ambalarea alimentelor noi respectă 
cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 1935/2004 privind materialele și 
obiectele destinate să vină în contact cu 
produsele alimentare. Atunci când se 
stabilesc limite privind migrarea anumitor 
constituenți sau grupuri de constituenți în 
sau pe alimente în conformitate cu 
articolul 5 din prezentul regulament, se 
acordă o atenție specială materialelor 
care vin în contact cu alimentele și care 
conțin nanomateriale. Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului, în 
cel mult (12 luni de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament), un raport 
referitor la modalitățile de abordare a 
problemei nanomaterialelor din 
materialele care intră în contact cu 
alimentele. Acest raport descrie, printre 
altele, metodele de testare care sunt 
necesare pentru evaluarea siguranței 
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nanomaterialelor din materialele care 
intră în contact cu alimentele, 
oportunitatea autorizării acestora sau 
limitele de migrare care ar trebui stabilite.

Or. en

Justificare

Întrucât prezentul regulament vizează nanomaterialele din alimente, printre altele, este 
important să se garanteze că sunt luate în considerare și nanoparticulele care ar putea în 
mod accidental să migreze în alimente. Există o nevoie urgentă de acțiune, întrucât nu există 
o legislație specifică până în prezent, și fie cerințele în materie de testare sunt inexistente, fie 
se aplică metode de testare necorespunzătoare.

Amendamentul 450
Henri Weber
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23b

Privilegii ale statelor membre

(1) În cazul în care un stat membru, ca 
urmare a unor noi informații sau a unei 
reevaluări a informațiilor existente, are 
motive întemeiate pentru a considera că 
utilizarea unui aliment sau a unui 
ingredient alimentar care respectă 
prezentul regulament pune în pericol 
sănătatea umană sau mediul, statul 
membru respectiv poate impune restricții 
temporare sau poate suspenda 
comercializarea și utilizarea alimentului 
sau a ingredientului alimentar în cauză 
pe teritoriul său. Acesta informează de 
îndată celelalte state membre și Comisia 
asupra acestor restricții, precizând 
motivele deciziei sale.



AM\1037662RO.doc 29/50 PE541.298v01-00

RO

(2) Comisia examinează, în strânsă 
cooperare cu EFSA și în cel mai scurt 
timp posibil, motivele menționate la 
alineatul (1) și ia măsurile necesare. 
Statul membru care a luat decizia 
menționată la alineatul (1) o poate 
menține până la intrarea în vigoare a 
măsurilor.

Or. en

Justificare

Această dispoziție a fost preluată din legislația actuală (Regulamentul 258/1997) și, de 
asemenea, a fost inclusă în poziția în a doua lectură a Parlamentului European din 2010.

Amendamentul 451
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cererea solicitantului, justificată prin 
informații adecvate și verificabile incluse 
în cererea prevăzută la articolul 9 
alineatul (1), dovezile științifice recente 
sau datele științifice în sprijinul cererii nu 
pot fi utilizate în beneficiul unei alte cereri 
în decursul unei perioade de cinci ani de la 
data includerii alimentului nou pe lista 
Uniunii, fără acordul solicitantului anterior.

(1) La cererea solicitantului, justificată prin 
informații adecvate și verificabile incluse 
în cererea prevăzută la articolul 9 
alineatul (1), dovezile științifice recente 
sau datele științifice în sprijinul cererii nu 
pot fi utilizate în beneficiul unei alte cereri 
în decursul unei perioade de zece ani de la 
data includerii alimentului nou pe lista 
Uniunii, fără acordul solicitantului anterior.

Or. fr

Justificare

Termenul de cinci ani pare prea scurt pentru ca întreprinderile să poată beneficia de propria 
inovație.

Amendamentul 452
Julie Girling
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cererea solicitantului, justificată prin 
informații adecvate și verificabile incluse 
în cererea prevăzută la articolul 9 
alineatul (1), dovezile științifice recente 
sau datele științifice în sprijinul cererii nu 
pot fi utilizate în beneficiul unei alte cereri 
în decursul unei perioade de cinci ani de la 
data includerii alimentului nou pe lista 
Uniunii, fără acordul solicitantului anterior.

(1) La cererea solicitantului, justificată prin 
informații adecvate și verificabile incluse 
în cererea prevăzută la articolul 9 
alineatul (1), dovezile științifice recente 
sau datele științifice în sprijinul cererii nu 
pot fi utilizate în beneficiul unei alte cereri 
în decursul unei perioade de zece ani de la 
data includerii alimentului nou pe lista 
Uniunii, fără acordul solicitantului anterior.

Or. en

Amendamentul 453
Henri Weber
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cererea solicitantului, justificată prin 
informații adecvate și verificabile incluse 
în cererea prevăzută la articolul 9 
alineatul (1), dovezile științifice recente 
sau datele științifice în sprijinul cererii nu 
pot fi utilizate în beneficiul unei alte cereri 
în decursul unei perioade de cinci ani de la 
data includerii alimentului nou pe lista 
Uniunii, fără acordul solicitantului anterior.

(1) La cererea solicitantului, justificată prin 
informații adecvate și verificabile incluse 
în cererea prevăzută la articolul 9 
alineatul (1), dovezile științifice recente 
sau datele științifice în sprijinul cererii nu 
pot fi utilizate în beneficiul unei alte cereri 
în decursul unei perioade de cinci ani de la 
data includerii alimentului nou pe lista 
Uniunii, fără acordul solicitantului anterior, 
decât dacă există o justificare în acest 
sens în ceea ce privește protecția sănătății 
publice.

Or. en
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Amendamentul 454
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dovezile științifice recente sau datele 
științifice au fost desemnate ca fiind date 
care fac obiectul unui drept de proprietate 
intelectuală de către solicitantul anterior
atunci când s-a depus prima cerere;

(a) dovezile științifice recente sau datele 
științifice au fost desemnate ca fiind date 
care fac obiectul unui drept de proprietate 
intelectuală de către solicitantul inițial
atunci când s-a depus prima cerere, chiar și 
pentru simplul fapt că datele au fost 
publicate într-o revistă științifică, fără a fi 
necesară o transmitere imediată a datelor 
către autoritățile de reglementare;

Or. it

Justificare

În cadrul actualului sistem de protecție a proprietății intelectuale, chiar și literatura „gri” 
nepublicată (dar supusă autorităților de reglementare pentru evaluarea datelor care fac 
obiectul unui drept de proprietate) este considerată a fi „de proprietate”, inclusiv în ceea ce 
privește rezultatele utile pentru procedura de autorizare (aprobare de intrare pe piață). În 
cazul produselor reglementate, așadar, proprietatea intelectuală a datelor nu decurge din 
publicarea științifică în literatura cu aceleași date.

Amendamentul 455
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) solicitantul anterior beneficia de 
dreptul exclusiv de a face trimiteri la
dovezi științifice care fac obiectul unui 
drept de proprietate sau la date științifice 
atunci când s-a depus prima cerere și

(b) solicitantul anterior poate demonstra că 
are în posesie dovezi științifice care fac 
obiectul unui drept de proprietate sau date 
științifice, pe bază de probe verificabile,
atunci când s-a depus prima cerere și

Or. en
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Justificare

Acest amendament oferă o perioadă mai adecvată pentru protecția datelor, pentru a se 
garanta o profitabilitate suficientă a întreprinderilor care investesc în cercetare. De 
asemenea, acesta clarifică formularea, atribuindu-i mai multă precizie juridică.

Amendamentul 456
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) solicitantul anterior beneficia de dreptul 
exclusiv de a face trimiteri la dovezi 
științifice care fac obiectul unui drept de 
proprietate sau la date științifice atunci 
când s-a depus prima cerere și

(b) solicitantul anterior beneficia de dreptul 
exclusiv de a face trimiteri la dovezi 
științifice care fac obiectul unui drept de 
proprietate sau la date științifice, fie că 
sunt publicate sau nu, atunci când s-a 
depus prima cerere și

Or. fr

Amendamentul 457
Henri Weber
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a evita repetarea studiilor pe 
vertebrate, un solicitant ulterior poate 
face referire la studiile pe vertebrate și la 
alte studii care pot împiedica testarea pe 
animale. Posesorul informațiilor poate 
solicita compensare adecvată pentru 
utilizarea informațiilor.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 458
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazurile în care un aliment nou este 
autorizat și inclus pe lista Uniunii pe baza 
unor dovezi științifice sau date științifice 
care fac obiectul unui drept de proprietate 
și care sunt protejate în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (1), includerea unui 
aliment nou pe lista Uniunii indică, pe 
lângă informațiile prevăzute la articolul 8 
alineatul (3):

(1) În cazurile în care un aliment nou este 
autorizat și inclus pe lista Uniunii pe baza 
unor dovezi științifice sau date științifice 
care fac obiectul unui drept de proprietate 
și care sunt protejate în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (1), includerea unui 
aliment nou pe lista Uniunii indică, pe 
lângă informațiile prevăzute la articolul 8 
alineatul (3) și la articolul 22 alineatul (4):

Or. it

Amendamentul 459
Henri Weber
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Capitolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiuni și procedura comitetului Sancțiuni și dispoziții generale

Or. en

Amendamentul 460
Pavel Poc
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Propunere de regulament
Capitolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiuni și procedura comitetului Sancțiuni și dispoziții generale

Or. en

Justificare

Titlu modificat din motive de coerență.

Amendamentul 461
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de adoptare a actelor 
delegate menționată la articolul 11 
alineatul (1) îi este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată.

(3) Delegarea de competență menționată 
la articolul 11 alineatul (1) poate fi 
revocată în orice moment de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.
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(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 11 alineatul ( 3) intră în 
vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul 
nu au formulat obiecții în termen de două 
luni de la notificarea actului respectiv 
Parlamentului European și Consiliului 
sau în cazul în care, înainte de expirarea 
termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat 
Comisia cu privire la faptul că nu vor 
formula obiecții. Respectivul termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 462
Henri Weber
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 26 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26b

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 4 
alineatul (1), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 11 alineatul (1) și articolul 17 
alineatul (1) este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de 5 ani începând de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
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regulament. Comisia prezintă un raport 
privind delegarea de competențe cel târziu 
cu nouă luni înainte de încheierea 
perioadei de cinci ani. Delegarea de 
competențe se prelungește tacit pe 
perioade de timp identice, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune unei astfel de 
prelungiri cel târziu cu trei luni înainte de 
sfârșitul fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 4 alineatul (1), articolul 9 
alineatul (3), articolul 11 alineatul (1) și 
articolul 17 alineatul (1) poate fi revocată 
în orice moment de către Parlamentul 
European sau de către Consiliu. O decizie 
de revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 4 alineatul (1), al articolului 9 
alineatul (3), al articolului 11 
alineatul (1) și al articolului 17 
alineatul (1) intră în vigoare numai dacă 
nici Parlamentul European, nici Consiliul 
nu au exprimat obiecții în termen de două 
luni de la notificarea actului respectiv 
către Parlamentul European și Consiliu 
sau dacă, înainte de expirarea acestei 
perioade, atât Parlamentul European, cât 
și Consiliul au informat Comisia că nu 
vor prezenta obiecții. Respectivul termen 
se prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en
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Amendamentul 463
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 26 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26c

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3, articolul 9 
alineatul (3), articolul 11 alineatul (1), 
articolul 17 alineatul (1) și articolul 29 
alineatul (3) este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de șapte ani de la ...*. 
Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de șapte ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opune prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 3, articolul 9 alineatul (3), 
articolul 11 alineatul (1), articolul 17 
alineatul (1) și articolul 29 alineatul (3) 
poate fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.
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(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 3, articolul 9 alineatul (3), 
articolul 11 alineatul (1), articolul 17 
alineatul (1) și articolul 29 alineatul (3) 
intră în vigoare numai în cazul în care 
nici Parlamentul European și nici 
Consiliul nu au formulat obiecțiuni în 
termen de două luni de la notificarea 
actului către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Respectivul termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

_______________

*JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Text standard, necesar pentru a permite acte delegate – acest articol 26a (nou) este menționat 
pe întreg cuprinsul textului.

Amendamentul 464
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 27 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedura comitetului Procedura pentru actele delegate

Or. en
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Amendamentul 465
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de Comitetul 
permanent pentru lanțul alimentar și 
sănătatea animală, instituit în temeiul 
articolului 58 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002. Acesta 
este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

eliminat

Or. en

Amendamentul 466
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Exercitarea delegării

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute la prezentul articol.

(2) Delegarea competențelor menționată 
la articolul 3, articolul 9 alineatul (3), 
articolul 11 alineatul (1), articolul 17 
alineatul (1) și articolul 29 alineatul (3) 
este conferită Comisiei pe o perioadă de 
șapte ani, începând de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament. 
Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de șapte ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opune prelungirii respective cel târziu cu 
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trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 3, articolul 9 alineatul (3), 
articolul 11 alineatul (1), articolul 17 
alineatul (1) și articolul 29 alineatul (3) 
poate fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 3, articolul 9 alineatul (3), 
articolul 11 alineatul (1), articolul 17 
alineatul (1) și articolul 29 alineatul (3) 
intră în vigoare numai în cazul în care 
nici Parlamentul European și nici 
Consiliul nu au formulat obiecțiuni în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Respectivul termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 467
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când se face trimitere la prezentul 
alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

eliminat

Or. en

Amendamentul 468
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care avizul comitetului trebuie 
obținut prin procedură scrisă, această 
procedură se încheie fără rezultat dacă, 
înainte de expirarea termenului de 
trimitere a avizului, acest lucru este 
hotărât de președintele comitetului sau 
solicitat de o majoritate simplă a 
membrilor comitetului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 469
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care avizul comitetului trebuie 
obținut prin procedură scrisă, această 
procedură se încheie fără rezultat dacă, 
înainte de expirarea termenului de 
trimitere a avizului, acest lucru este hotărât 
de președintele comitetului sau solicitat de 
o majoritate simplă a membrilor 
comitetului.

În cazul în care avizul comitetului trebuie 
obținut prin procedură scrisă, această 
procedură se încheie fără rezultat dacă, în 
termen de șase luni, acest lucru este 
hotărât de președintele comitetului sau 
solicitat de o majoritate simplă a 
membrilor comitetului.
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Or. fr

Justificare

Acest amendament are drept scop clarificarea termenelor.

Amendamentul 470
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

eliminat

Or. en

Amendamentul 471
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Comisia își dă avizul în termen de șase 
luni după adoptarea propunerii 
menționate la articolul 11 alineatul (1) și 
articolul 17 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Limita de timp propusă nu permite obținerea obiectivului de adoptare a unei decizii într-un 
interval de timp rezonabil (18 luni). Acest amendament introduce o limită de timp astfel încât 
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comisia să își poată da avizul. Ca o comparație: pentru autorizarea centralizată a 
medicamentelor, observațiile inițiale trebuie prezentate în scris, în termen de 22 de zile.

Amendamentul 472
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Comisia își dă avizul în termen de șase 
luni de la adoptarea propunerii 
menționate la articolul 11 alineatul (1) și 
articolul 17 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Pentru a se evita riscul unor procese prelungite, ar trebui stabilit un termen limită pentru 
comisia permanentă.

Amendamentul 473
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care avizul comitetului trebuie 
obținut prin procedură scrisă, această 
procedură se încheie fără rezultat dacă, 
înainte de expirarea termenului de 
trimitere a avizului, acest lucru este 
hotărât de președintele comitetului sau 
solicitat de o majoritate simplă a 
membrilor comitetului.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 474
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care avizul comitetului trebuie 
obținut prin procedură scrisă, această 
procedură se încheie fără rezultat dacă, 
înainte de expirarea termenului de 
trimitere a avizului, acest lucru este hotărât 
de președintele comitetului sau solicitat de 
o majoritate simplă a membrilor 
comitetului.

În cazul în care avizul comitetului trebuie 
obținut prin procedură scrisă, această 
procedură se încheie fără rezultat dacă, în 
termen de șase luni, acest lucru este 
hotărât de președintele comitetului sau 
solicitat de o majoritate simplă a 
membrilor comitetului.

Or. fr

Justificare

Acest amendament are drept scop clarificarea termenelor.

Amendamentul 475
Henri Weber
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice cerere de introducere pe piață pe 
teritoriul Uniunii a unui aliment nou 
prezentată unui stat membru în 
conformitate cu articolul 4 din 
Regulamentul (CE) nr. 258/97 și care nu a 
făcut obiectul unei decizii finale înainte de 
data ...27 este considerată ca fiind o cerere 
introdusă în conformitate cu prezentul

(1) Orice cerere de introducere pe piață pe 
teritoriul Uniunii a unui aliment nou 
prezentată unui stat membru în 
conformitate cu articolul 4 din 
Regulamentul (CE) nr. 258/97 și care nu a 
făcut obiectul unei decizii finale înainte de 
data ...27 este considerată ca fiind o cerere 
introdusă în conformitate cu prezentul 
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regulament. regulament.

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

27 Oficiul pentru Publicații: a se introduce 
data: 12 luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 476
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) În cazul în care sunt formulate obiecții 
motivate privind siguranța de către un stat 
membru sau de către EFSA în termen de 
patru luni de la data primirii cererii sau a 
notificării menționate la litera (a), 
alimentele pot fi introduse pe piață în 
continuare, până când o decizie finală cu 
privire la cerere sau notificare a fost luată 
în conformitate cu articolul 11, 14 sau 17.

(b) În cazul în nu care sunt formulate 
obiecții privind siguranța sanitară și de 
mediu de către un stat membru sau de către 
EFSA în termen de patru luni de la data 
primirii cererii sau a notificării menționate 
la litera (a), alimentele pot fi introduse pe 
piață în continuare, până când o decizie 
finală cu privire la cerere sau notificare a 
fost luată în conformitate cu articolul 11, 
14 sau 17.

Or. it

Amendamentul 477
Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) În cazul în care sunt formulate obiecții 
motivate privind siguranța de către un stat 
membru sau de către EFSA, Comisia 
adoptă o decizie provizorie privind 
introducerea pe piață a alimentului în 
Uniune în termen de patru luni de la data 

(c) În cazul în care sunt formulate obiecții 
motivate privind siguranța sanitară și de 
mediu de către un stat membru sau de către 
EFSA, Comisia adoptă o decizie provizorie 
de suspendare privind introducerea pe 
piață a alimentului în Uniune în termen de 
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primirii unor astfel de obiecții. două luni de la data primirii unor astfel de 
obiecții.

Or. it

Amendamentul 478
Henri Weber
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, măsurile tranzitorii pentru 
aplicarea alineatelor (1) și (2). 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 27 
alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este necesar să se prevadă un act de punere în aplicare pentru adoptarea de măsuri 
tranzitorii în ceea ce privește adoptarea măsurilor tranzitorii.

Amendamentul 479
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, măsurile 
tranzitorii pentru aplicarea alineatelor (1) și 
(2). Respectivele acte de punere în 

(3) Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte delegate, măsurile tranzitorii 
pentru aplicarea alineatelor (1) și (2). 
Respectivele acte delegate se adoptă în 
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aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la
articolul 27 alineatul (3).

conformitate cu articolul 26a.

Or. en

Justificare

Titlu modificat din motive de coerență.

Amendamentul 480
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, măsurile 
tranzitorii pentru aplicarea alineatelor (1) și 
(2). Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 27 alineatul (3).

(3) Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte delegate, măsurile tranzitorii 
pentru aplicarea alineatelor (1) și (2). 
Respectivele acte delegate se adoptă în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 27 alineatul (1a).

Or. en

Amendamentul 481
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atunci când un aliment nou autorizat 
în temeiul articolului 4 din 
Regulamentul (CE) nr. 258/97 este inclus 
pe lista Uniunii în conformitate cu 
articolul 7, autorizația de comercializare a 
acestui aliment nou în Uniune este 
acordată exclusiv solicitantului, pentru o 
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perioadă de zece ani începând cu data 
autorizării, numai dacă un solicitant 
ulterior nu obține o autorizație pentru 
respectivul aliment nou.

Or. fr

Justificare

Acest amendament permite o tranziție lină către procedura de autorizare generică instituită 
de Comisia Europeană fără penalizarea întreprinderilor care au primit deja autorizații de 
comercializare.

Amendamentul 482
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29a

Până la intrarea în vigoare a unei 
legislații specifice privind alimentele 
provenite de la animale clonate și 
descendenți ai acestora, aceste alimente 
sunt însoțite, dacă sunt comercializate pe 
piața din Uniune, de următoarea 
informație destinată consumatorului 
final: „Aliment derivat de la animale 
clonate/descendenți ai animalelor 
clonate.” În cazul alimentelor 
preambalate, această informație despre 
aliment se furnizează pe o etichetă. În 
toate celelalte cazuri, această informație 
despre aliment se furnizează pe un alt 
material însoțitor.

Or. en

Justificare

Pentru a se evita orice vid de reglementare, trebuie introduse măsuri corespunzătoare.
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Amendamentul 483
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 29 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29b

Raportare

În termen de cinci ani de la intrarea sa în 
vigoare, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, abordând îndeosebi impactul 
noii proceduri simplificate aplicabile 
alimentelor tradiționale provenite din țări 
terțe.

Or. en

Amendamentul 484
Henri Weber
în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică de la …28. Prezentul regulament se aplică de la …28.

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

28 Oficiul pentru Publicații: a se introduce 
data: 12 luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 485
Henri Weber
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în numele Grupului Verts/ALE
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă

Lista Uniunii cu alimentele noi și 
condițiile de utilizare

Or. en

Amendamentul 486
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30a

Anexă

Lista Uniunii a alimentelor noi autorizate 
și lista alimentelor tradiționale provenite 
din țări terțe

Or. en


