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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind alimentele noi
(COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2013)0894),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0487/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 30 aprilie 2014,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
și avizele Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor și Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
(A8-0000/2014),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Libera circulație a unor produse 
alimentare sigure și sănătoase constituie un 
aspect esențial al pieței interne și 
contribuie în mod semnificativ la sănătatea 

(1) Libera circulație a unor produse 
alimentare sigure și sănătoase constituie un 
aspect esențial al pieței interne și 
contribuie în mod semnificativ la sănătatea 
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și bunăstarea cetățenilor, precum și la 
servirea intereselor sociale și economice 
ale acestora. Diferențele dintre actele cu 
putere de lege și actele administrative
naționale privind evaluarea siguranței și 
autorizarea alimentelor noi pot împiedica 
libera circulație a acestora prin crearea 
unor condiții de concurență neloială. 

și bunăstarea cetățenilor, precum și la 
interesele sociale și economice ale 
acestora. Diferențele dintre actele cu putere 
de lege naționale privind evaluarea 
siguranței și autorizarea alimentelor noi pot 
împiedica libera circulație a acestora prin 
crearea unei incertitudini juridice și a unor 
condiții de concurență neloială. 

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un nivel ridicat de protecție a sănătății 
umane și a intereselor consumatorilor, 
precum și funcționarea eficace a pieței 
interne ar trebui să fie asigurate în cadrul 
punerii în aplicare a politicilor Uniunii 
privind alimentele, asigurând în același 
timp transparența.

(2) Un nivel ridicat de protecție a sănătății 
umane, a intereselor consumatorilor și a 
mediului, precum și funcționarea eficace a 
pieței interne ar trebui să fie asigurate în 
cadrul punerii în aplicare a politicilor 
Uniunii privind alimentele, asigurând în 
același timp transparența.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Normele Uniunii privind alimentele noi 
au fost stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 
258/97 al Parlamentului European și al 
Consiliului și prin Regulamentul (CE) nr. 
1852/2001 al Consiliului9. Aceste norme 
trebuie să fie actualizate pentru a simplifica 
actualele proceduri de autorizare și pentru 
a se ține seama de evoluțiile recente în 
legislația Uniunii. Din motive de claritate,

(3) Normele Uniunii privind alimentele noi 
au fost stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 
258/97 al Parlamentului European și al 
Consiliului8 și prin Regulamentul (CE) nr.
1852/20019 al Comisiei9. Aceste norme 
trebuie să fie actualizate pentru a simplifica 
actualele proceduri de autorizare și pentru 
a se ține seama de evoluțiile recente în 
legislația Uniunii și de progresul 
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Regulamentul (CE) nr. 258/97 și 
Regulamentul (CE) nr. 1852/2001 ar trebui 
să fie abrogate, iar Regulamentul (CE) nr. 
258/97 ar trebui înlocuit cu prezentul 
regulament.

tehnologic. Regulamentul (CE) nr. 258/97 
și Regulamentul (CE) nr. 1852/2001 ar 
trebui să fie abrogate și înlocuite cu 
prezentul regulament.

____________________ ____________________
8 Regulamentul (CE) nr. 258/97 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și 
ingredientele alimentare noi, JO L 43, 
14.2.1997, p. 1.

8 Regulamentul (CE) nr. 258/97 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și 
ingredientele alimentare noi, JO L 43, 
14.2.1997, p. 1.

9 Regulamentul (CE) nr. 1852/2001 al 
Comisiei din 20 septembrie 2001 de 
stabilire a normelor de aplicare privind 
punerea la dispoziția publicului a anumitor 
informații și protecția informațiilor 
furnizate în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 258/97 al Parlamentului European 
și al Consiliului, JO L 253, 21.9.2001, p. 
17.

9 Regulamentul (CE) nr. 1852/2001 al 
Comisiei din 20 septembrie 2001 de 
stabilire a normelor de aplicare privind 
punerea la dispoziția publicului a anumitor 
informații și protecția informațiilor 
furnizate în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 258/97 al Parlamentului European 
și al Consiliului, JO L 253, 21.9.2001, p. 
17.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alimentele destinate a fi utilizate în 
scopuri tehnologice și alimentele 
modificate genetic nu ar trebui să intre sub 
incidența prezentului regulament, deoarece 
acestea sunt deja reglementate de alte 
norme ale Uniunii. Prin urmare, 
alimentele modificate genetic care intră sub 
incidența Regulamentului (CE) nr. 
1829/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului10, enzimele aflate sub incidența 
Regulamentului (CE) nr 1332/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului11, 
alimentele utilizate exclusiv ca aditivi 
aflate sub incidența Regulamentului (CE) 
nr. 1333/2008 al Parlamentului European și 

(4) Alimentele destinate a fi utilizate în 
scopuri tehnologice și alimentele 
modificate genetic, care sunt deja 
reglementate de alte norme ale Uniunii, 
nu ar trebui să intre sub incidența 
prezentului regulament. Prin urmare, 
alimentele modificate genetic care intră sub 
incidența Regulamentului (CE) nr.
1829/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului10, enzimele alimentare aflate 
sub incidența Regulamentului (CE) 
nr 1332/2008 al Parlamentului European și 
al Consiliului11, alimentele utilizate 
exclusiv ca aditivi aflate sub incidența 
Regulamentului (CE) nr. 1333/2008 al 
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al Consiliului12, aromele aflate sub 
incidența Regulamentului (CE) 
nr 1334/2008 al Parlamentului European și 
Consiliului13 și solvenții de extracție aflați 
sub incidența Directivei 2009/32/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului14

ar trebui să fie excluși din domeniul de 
aplicare al prezentului Regulament.

Parlamentului European și al Consiliului12, 
aromele alimentare aflate sub incidența 
Regulamentului (CE) nr 1334/2008 al 
Parlamentului European și Consiliului13 și 
solvenții de extracție aflați sub incidența 
Directivei 2009/32/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 ar trebui să fie 
excluși din domeniul de aplicare al 
prezentului Regulament.

____________________ ____________________
10 Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 septembrie 2003 privind produsele 
alimentare și furajele modificate genetic 
(JO L 268, 18.10.2003, p. 1).

10 Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 septembrie 2003 privind produsele 
alimentare și furajele modificate genetic 
(JO L 268, 18.10.2003, p. 1).

11 Regulamentul (CE) nr. 1332/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind enzimele 
alimentare (JO L 354, 31.12.2008, p. 7).

11 Regulamentul (CE) nr. 1332/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind enzimele 
alimentare (JO L 354, 31.12.2008, p. 7).

12 Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind enzimele 
alimentare (JO L 354, 31.12.2008, p. 16).

12 Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind aditivii 
alimentari (JO L 354, 31.12.2008, p. 16).

13 Regulamentul (CE) nr 1334/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind aromele și 
anumite ingrediente alimentare cu 
proprietăți aromatizante destinate utilizării 
în și pe produsele alimentare (JO L 354, 
31.12.2008, p. 34).

13 Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind aromele și 
anumite ingrediente alimentare cu 
proprietăți aromatizante destinate utilizării 
în și pe produsele alimentare (JO L 354, 
31.12.2008, p. 34).

14 Directiva 2009/32/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2009 de apropiere a legislațiilor statelor 
membre privind solvenții de extracție 
utilizați la fabricarea produselor alimentare 
și a ingredientelor alimentare (reformare) 
(JO L 141, 6.6.2009, p. 3).

14 Directiva 2009/32/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2009 de apropiere a legislațiilor statelor 
membre privind solvenții de extracție 
utilizați la fabricarea produselor alimentare 
și a ingredientelor alimentare (reformare) 
(JO L 141, 6.6.2009, p. 3).

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Categoriile existente de alimente noi 
prevăzute la articolul 1 din Regulamentul 
(CE) nr. 258/97 ar trebui să fie clarificate și 
actualizate prin înlocuirea categoriilor 
existente cu o referință la definiția generală 
a alimentelor prevăzută la articolul 2 din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului15.

(5) Categoriile existente de alimente noi 
enumerate la articolul 1 din Regulamentul 
(CE) nr. 258/97 ar trebui să fie clarificate și 
actualizate cu o referință la definiția 
generală a alimentelor prevăzută la 
articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 
178/2002 al Parlamentului European și al 
Consiliului15. Înainte de data punerii în 
aplicare a prezentului regulament, 
Comisia ar trebui să adopte orientări 
privind categoriile de alimente noi, care 
să ajute solicitanții și statele membre să 
înțeleagă ce alimente intră în domeniul de 
aplicare a prezentului regulament și în ce 
categorie de alimente noi se integrează.

____________________ ____________________
15 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 ianuarie 2002 de stabilire a 
principiilor și a cerințelor generale ale 
legislației alimentare, de instituire a 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară și de stabilire a procedurilor în 
domeniul siguranței produselor alimentare 
(JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

15 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 ianuarie 2002 de stabilire a 
principiilor și a cerințelor generale ale 
legislației alimentare, de instituire a 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară și de stabilire a procedurilor în 
domeniul siguranței produselor alimentare 
(JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a asigura continuitatea cu 
normele prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 258/97, absența utilizării pentru 

(6) Pentru a asigura continuitatea cu 
normele prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 258/97, unul dintre criteriile conform 
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consumul uman la un nivel semnificativ în 
cadrul Uniunii înainte de data intrării în 
vigoare a regulamentului respectiv, și 
anume 15 mai 1997, ar trebui să rămână 
criteriul conform căruia un aliment este 
considerat drept nou. Prin utilizarea în 
cadrul Uniunii ar trebui să se înțeleagă și 
utilizarea în statele membre, indiferent de 
data aderării diferitelor state membre la 
Uniunea Europeană.

căruia un aliment este considerat drept 
nou ar trebui să rămână absența utilizării 
pentru consumul uman la un nivel 
semnificativ în cadrul Uniunii înainte de 
data intrării în vigoare a regulamentului 
respectiv, și anume 15 mai 1997. Prin 
utilizarea în cadrul Uniunii ar trebui să se 
înțeleagă și utilizarea în statele membre, 
indiferent de data aderării diferitelor state 
membre la Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Tehnologiile noi aplicate proceselor de 
producție alimentară pot avea repercusiuni 
asupra alimentelor și, prin aceasta, asupra 
siguranței alimentare. Prin urmare, ar 
trebui să se precizeze că un aliment ar 
trebui să fie considerat drept aliment nou 
atunci când procesul de producție, care nu
era utilizat înainte în scopuri de producție 
alimentară în Uniune, este aplicat acelui 
produs sau când alimentele constau în 
nanomateriale fabricate sau conțin acest tip 
de nanomateriale, în conformitate cu 
definiția care figurează la articolul 2 
alineatul (2) litera (t) din Regulamentul 
(UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului16.

(7) Tehnologiile noi aplicate proceselor de 
producție alimentară pot avea repercusiuni 
asupra alimentelor și, prin aceasta, asupra 
siguranței alimentare. Prin urmare, 
prezentul regulament ar trebui să 
specifice mai clar că un aliment ar trebui 
să fie considerat drept aliment nou atunci 
când procesul de producție, care nu era 
utilizat înainte în scopuri de producție 
alimentară în Uniune, este aplicat acelui 
produs sau când alimentele constau în 
nanomateriale fabricate sau conțin acest tip 
de nanomateriale, în conformitate cu 
definiția care figurează la articolul 2 
alineatul (2) litera (t) din Regulamentul 
(UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului16.

____________________ ____________________
16 Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2011 privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și 
(CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului 

16 Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2011 privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și 
(CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului 
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European și ale Consiliului și de abrogare a 
Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a 
Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a 
Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a 
Directivei 2000/13/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului, a Directivelor 
2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a 
Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al 
Comisiei, JO L 304, 22.11.2011, p. 18.

European și ale Consiliului și de abrogare a 
Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a 
Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a 
Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a 
Directivei 2000/13/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului, a Directivelor 
2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a 
Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al 
Comisiei, JO L 304, 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Vitamine, minerale și alte substanțe
destinate a fi utilizate în suplimente 
alimentare sau de a fi adăugate în 
produsele alimentare, inclusiv preparatele 
pentru sugari și preparatelor de continuare, 
preparatelor pe bază de cereale și 
alimentele pentru copii destinate sugarilor 
și copiilor de vârstă mică, produsele 
alimentare destinate unor scopuri medicale 
speciale și înlocuitorii unei diete totale 
pentru controlul greutății sunt supuse 
normelor prevăzute în Directiva 
2002/46/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului17, în Regulamentul (CE) nr. 
1925/2006 al Parlamentului European și 
a Consiliului18 și în Regulamentul (UE) nr. 
609/2013 a Parlamentului European și a
Consiliului19. Aceste substanțe ar trebui să 
fie evaluate în conformitate cu normele 
prevăzute în prezentul regulament în cazul 
în care acestea se încadrează în definiția 
alimentelor noi prevăzute în prezentul 
regulament.

(8) Vitamine, minerale și alte substanțe
destinate a fi utilizate în suplimente 
alimentare în conformitate cu Directiva 
2002/46/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului17 și cu Regulamentul (CE) 
nr. 1925/2006 al Parlamentului European 
și al Consiliului18, sau de a fi adăugate în 
produsele alimentare, inclusiv preparatele 
pentru sugari și formulelor de continuare, 
preparatelor pe bază de cereale și 
alimentele pentru copii destinate sugarilor 
și copiilor de vârstă mică, produsele 
alimentare destinate unor scopuri medicale 
speciale și înlocuitorii unei diete totale 
pentru controlul greutății care fac obiectul
Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al
Parlamentului European și al 
Consiliului19ar trebui să fie evaluate în 
conformitate cu prezentul regulament în 
cazul în care acestea se încadrează în 
definiția acestuia privind alimentelor noi.

____________________ ____________________
17 Directiva 2002/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 10 iunie 2002 

17 Directiva 2002/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 10 iunie 2002 
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referitoare la apropierea legislațiilor 
statelor membre privind suplimentele 
alimentare, JO L 183, 12.7.2002, p. 51.

referitoare la apropierea legislațiilor 
statelor membre privind suplimentele 
alimentare (JO L 183, 12.7.2002, p. 51).

18 Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 decembrie 2006 privind adaosul de 
vitamine și minerale, precum și de anumite 
substanțe de alt tip în produsele alimentare 
(JO L 404, 30.12.2006, p. 26).

18 Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 decembrie 2006 privind adaosul de 
vitamine și minerale, precum și de anumite 
substanțe de alt tip în produsele alimentare 
(JO L 404, 30.12.2006, p. 26).

19 Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 12 iunie 2013 privind alimentele 
destinate sugarilor și copiilor de vârstă 
mică, alimentele destinate unor scopuri 
medicale speciale și înlocuitorii unei diete 
totale pentru controlul greutății și de 
abrogare a Directivei 92/52/CEE a 
Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 
1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE 
ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) 
nr. 953/2009 ale Comisiei (JO L 181, 
29.6.2013, p. 35).

19 Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 12 iunie 2013 privind alimentele 
destinate sugarilor și copiilor de vârstă 
mică, alimentele destinate unor scopuri 
medicale speciale și înlocuitorii unei diete 
totale pentru controlul greutății și de 
abrogare a Directivei 92/52/CEE a 
Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 
1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE 
ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) 
nr. 953/2009 ale Comisiei (JO L 181, 
29.6.2013, p. 35).

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Dacă apare o modificare semnificativă 
în procesul de producție a unei substanțe 
care a fost utilizată în conformitate cu 
Directiva 2002/46/CE, Regulamentul 
(CE) nr. 1925/2006 sau Regulamentul 
(UE) nr. 609/2013, sau o schimbare a 
dimensiunii particulelor unei astfel de 
substanțe, de exemplu prin intermediul 
nanotehnologiei, acest lucru ar putea 
avea repercusiuni asupra alimentului și, 
prin urmare, asupra siguranței 

eliminat
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alimentare. Prin urmare, această 
substanță ar trebui considerată drept 
aliment nou în temeiul prezentului 
regulament și ar trebui să fie reevaluată 
în primul rând în conformitate cu 
prezentul regulament și, ulterior, în 
conformitate cu legislația specifică 
relevantă.

Or. en

Justificare

Considerentul 9 este de prisos, dat fiind că principalele sale puncte sunt cuprinse în 
considerentele 7 și 8.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În cazul în care, anterior datei de 15 
mai 1997, un aliment a fost folosit exclusiv 
ca supliment alimentar sau în cadrul unui 
supliment alimentar, astfel cum este definit 
la articolul 2 litera (a) din Directiva 
2002/46/CE, acesta ar trebui să poată fi
introdus pe piață pe teritoriul Uniunii după 
această dată în vederea aceleiași utilizări, 
fără a fi considerat un aliment nou în 
sensul prezentului regulament. Cu toate 
acestea, acea utilizare ca supliment 
alimentar sau în cadrul unui supliment 
alimentar nu ar trebui să fie luată în 
considerare pentru a determina dacă 
alimentul a fost utilizat pentru consumul 
uman la un nivel semnificativ în cadrul 
Uniunii înainte de 15 mai 1997. Prin 
urmare, alte utilizări ale alimentului 
respectiv decât cele ca supliment alimentar 
sau în cadrul unui supliment alimentar, ar 
trebui să facă obiectul dispozițiilor 
prezentul regulament.

(10) Un aliment folosit exclusiv, înainte de 
15 mai 1997, ca supliment alimentar sau în 
cadrul unui supliment alimentar, astfel cum 
este definit în Directiva 2002/46/CE, ar 
trebui să fie autorizat să fie introdus pe 
piață pe teritoriul Uniunii după această dată 
în vederea aceleiași utilizări, dat fiind că 
nu ar trebui să fie considerat un aliment 
nou în sensul prezentului regulament. Cu 
toate acestea, acea utilizare ca supliment 
alimentar sau în cadrul unui supliment 
alimentar nu ar trebui să fie luată în 
considerare pentru a determina dacă 
alimentul a fost utilizat pentru consumul 
uman la un nivel semnificativ în cadrul 
Uniunii înainte de 15 mai 1997. Prin 
urmare, alte utilizări ale alimentului 
respectiv decât cele ca supliment alimentar 
sau în cadrul unui supliment alimentar, ar 
trebui să facă obiectul dispozițiilor 
prezentul regulament.
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Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Introducerea pe piața Uniunii a 
alimentelor tradiționale provenite din țări 
terțe ar trebui facilitată, atunci când 
siguranța utilizării în trecut ca aliment într-
o țară terță a fost demonstrată. Sunt vizate 
acele alimente care au fost consumate într-
o țară terță timp de cel puțin 25 de ani, în 
cadrul unui regim alimentar normal al unei 
mari părți din populația țării. Istoricul 
utilizării alimentare în condiții de siguranță 
nu ar trebui să includă utilizările 
nealimentare sau utilizările care nu au loc 
în cadrul unui regim alimentar normal.

(11) Introducerea pe piața Uniunii a 
alimentelor tradiționale provenite din țări 
terțe ar trebui facilitată, atunci când 
siguranța utilizării în trecut ca aliment într-
o țară terță a fost demonstrată. Sunt vizate 
acele alimente care au fost consumate într-
o țară terță timp de cel puțin 25 de ani, în 
cadrul unui regim alimentar normal al unei 
părți semnificative din populația țării. 
Istoricul utilizării alimentare în condiții de 
siguranță nu ar trebui să includă utilizările 
nealimentare sau utilizările care nu au loc 
în cadrul unui regim alimentar normal.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În plus, ar trebui să se clarifice faptul 
că alimentele provenite din țări terțe și care 
sunt considerate alimente noi în Uniune pot 
fi considerate alimente tradiționale 
provenite din țări terțe numai dacă sunt 
derivate din producția primară, astfel cum 
este definită la articolul 3 din
Regulamentul (CE) nr 178/2002, indiferent 
dacă sunt alimente prelucrate sau 
neprelucrate. Prin urmare, atunci când a 
fost aplicat un nou proces de producție 
unui astfel de aliment sau când alimentele 
constau în nanomateriale fabricate sau 

(12) Alimentele provenite din țări terțe care 
sunt considerate alimente noi în Uniune pot 
fi considerate alimente tradiționale 
provenite din țări terțe numai dacă sunt 
derivate din producția primară, astfel cum 
este definită în Regulamentul (CE) 
nr 178/2002, indiferent dacă sunt alimente 
prelucrate sau neprelucrate. Prin urmare, 
atunci când a fost aplicat un nou proces de 
producție unui astfel de aliment, alimentul 
nu ar trebui să fie considerat drept 
tradițional.
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conțin acest tip de nanomateriale, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 alineatul 
(2) litera (t) din Regulamentul (UE) nr. 
1169/2011, alimentul nu ar trebui să fie 
considerat drept tradițional.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Produsele alimentare fabricate din 
ingrediente alimentare care nu intră sub 
incidența prezentului regulament, în special 
prin modificarea ingredientelor alimentare, 
a compoziției sau a cantităților acestora, nu 
ar trebui considerate drept alimente noi. Cu 
toate acestea, modificările aduse unui 
ingredient alimentar, de exemplu 
extractele selective sau utilizarea altor 
părți dintr-o plantă care nu fuseseră 
utilizate înainte pentru consumul uman la 
un nivel semnificativ în cadrul Uniunii, ar 
trebui să intre sub incidența prezentului 
regulament.

(13) Alimentele fabricate exclusiv din 
ingrediente alimentare care nu intră sub 
incidența prezentului regulament, în special 
prin modificarea ingredientelor alimentare, 
sau a cantităților acestora, nu ar trebui 
considerate alimente noi. Cu toate acestea, 
modificările aduse unui ingredient 
alimentar care nu a fost utilizat încă pentru 
consumul uman la un nivel semnificativ în 
cadrul Uniunii, ar trebui să intre sub 
incidența prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și al Consiliului20 se aplică în 
cazul în care un produs, ținând seama de 
toate caracteristicile sale, poate să se 
înscrie atât în definiția de „medicament”, 

(14) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și al Consiliului20 se aplică în 
cazurile în care un produs, ținând seama de 
toate caracteristicile sale, poate să se 
înscrie atât în definiția de „medicament”, 
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astfel cum este prevăzut la articolul 1 
alineatul (2) din directiva respectivă, cât și 
în definiția unui produs reglementat de 
prezentul regulament. În acest sens, dacă, 
în conformitate cu Directiva 2001/83/CE, 
un stat membru stabilește că un produs este 
un medicament, acesta poate restricționa 
introducerea pe piață a produsului respectiv 
în conformitate cu dreptul Uniunii. În plus, 
medicamentele sunt excluse din definiția 
produselor alimentare astfel cum este 
prevăzută la articolul 2 din
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 și, prin 
urmare, nu ar trebui să intre sub incidența 
prezentului regulament.

astfel cum este prevăzut în directiva 
respectivă, cât și în definiția unui produs 
reglementat de prezentul regulament. În 
acest sens, dacă, în conformitate cu 
Directiva 2001/83/CE, un stat membru 
stabilește că un produs este un 
medicament, acesta poate restricționa 
introducerea pe piață a produsului respectiv 
în conformitate cu dreptul Uniunii. În plus, 
medicamentele sunt excluse din definiția 
produselor alimentare astfel cum este 
prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 
178/2002 și, prin urmare, nu ar trebui să 
intre sub incidența prezentului regulament.

____________________ ____________________
20 Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 noiembrie 
2001 de instituire a unui cod comunitar cu 
privire la medicamentele de uz uman, JO 
L 311, 28.11.2001, p. 67.

20 Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 noiembrie 
2001 de instituire a unui cod comunitar cu 
privire la medicamentele de uz uman (JO L 
311, 28.11.2001, p. 67).

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Comisia și Autoritatea Europeană 
pentru Siguranța Alimentară („EFSAˮ) 
ar trebui să respecte anumite termene 
specifice pentru a garanta o prelucrare 
armonioasă a cererilor. Totuși, în cazuri 
dificile, Comisia și EFSA ar trebui să aibă 
dreptul de a prelungi respectivele 
termene, dacă este necesar.

Or. en
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Stabilirea faptului dacă un aliment a 
fost folosit pentru consumul uman la un 
nivel semnificativ în cadrul Uniunii înainte 
de 15 mai 1997, ar trebui să se întemeieze 
pe informațiile furnizate de operatorii din 
sectorul alimentar și, după caz, pe alte 
informații disponibile în statele membre. În 
cazul în care nu sunt siguri de statutul unui 
aliment pe care intenționează să-l introducă 
pe piață, operatorii din sectorul alimentar 
ar trebui să consulte statele membre. În 
cazul în care informațiile referitoare la 
consumul uman înainte de 15 mai 1997 nu 
există sau nu sunt suficiente, ar trebui să fie 
stabilită o procedură simplă și transparentă 
de culegere a acestor informații, prin 
implicarea Comisiei, a statelor membre și a 
operatorilor din sectorul alimentar. Ar 
trebui conferite competențe de executare 
Comisiei pentru a preciza etapele 
procedurale ale unui astfel de proces de 
consultare.

(16) Stabilirea faptului dacă un aliment a 
fost folosit pentru consumul uman la un 
nivel semnificativ în cadrul Uniunii înainte 
de 15 mai 1997, ar trebui să se întemeieze 
pe informațiile furnizate de operatorii din 
sectorul alimentar și, după caz, pe alte 
informații disponibile în statele membre. În 
cazul în care nu sunt siguri de statutul unui 
aliment pe care intenționează să-l introducă 
pe piață, operatorii din sectorul alimentar 
ar trebui să consulte statele membre și
Comisia. În cazul în care informațiile 
referitoare la consumul uman înainte de 15 
mai 1997 nu există sau nu sunt suficiente, 
ar trebui să fie stabilită o procedură simplă 
și transparentă de culegere a acestor 
informații, prin implicarea Comisiei, a 
statelor membre și a operatorilor din 
sectorul alimentar. Ar trebui conferite 
competențe de executare Comisiei pentru a 
preciza etapele procedurale ale unui astfel 
de proces de consultare.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Alimentele noi ar trebui autorizate și 
utilizate numai dacă îndeplinesc criteriile 
prevăzute în prezentul regulament. 
Alimentele noi ar trebui să fie sigure și 
utilizarea lor nu ar trebui să inducă 
consumatorul în eroare. Prin urmare, în 
cazul în care un aliment nou este destinat 

(17) Alimentele noi ar trebui autorizate și 
utilizate numai dacă îndeplinesc criteriile 
prevăzute în prezentul regulament. 
Alimentele noi ar trebui să fie sigure și 
utilizarea lor nu ar trebui să inducă 
consumatorul în eroare. Prin urmare, în 
cazul în care un aliment nou este destinat 
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să înlocuiască un alt aliment, acesta nu ar 
trebui să difere de acel aliment într-o 
măsură în care să prezinte dezavantaje 
nutriționale pentru consumator.

să înlocuiască un alt aliment, acesta nu ar 
trebui să difere de acel aliment într-o 
măsură în care să prezinte dezavantaje 
nutriționale semnificative pentru 
consumator.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alimentele noi nu ar trebui să fie 
introduse pe piață sau să fie utilizate în 
produse alimentare pentru consumul uman, 
cu excepția cazului în care sunt incluse în 
lista Uniunii de alimente noi autorizate 
pentru a fi introduse pe piața Uniunii („lista 
Uniunii”). Prin urmare, este adecvat să se 
stabilească, prin intermediul unui act de 
punere în aplicare, o listă de alimente noi a 
Uniunii, prin includerea pe aceasta a 
alimentelor noi deja autorizate sau 
notificate în temeiul articolelor 4, 5 și 7 
din Regulamentul (CE) nr. 258/97, precum 
și a eventualelor condiții de autorizare 
existente, după caz. Întrucât alimentele noi 
respective au făcut deja obiectul unei 
evaluări privind siguranța lor, au fost 
produse și comercializate legal în Uniune 
și nu au dat naștere unor probleme de 
sănătate în trecut, procedura de consultare 
ar trebui utilizată pentru stabilirea inițială a 
listei Uniunii. 

(18) Alimentele noi nu ar trebui să fie 
introduse pe piață sau să fie utilizate în 
produse alimentare pentru consumul uman, 
cu excepția cazului în care sunt incluse în 
lista Uniunii de alimente noi autorizate 
pentru a fi introduse pe piața Uniunii („lista 
Uniunii”). Prin urmare, este adecvat să se 
stabilească, prin intermediul unui act de 
punere în aplicare, o listă de alimente noi a 
Uniunii deja autorizate sau notificate în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97, 
precum și a eventualelor condiții de 
autorizare existente, după caz. Întrucât 
alimentele noi respective au făcut deja 
obiectul unei evaluări privind siguranța lor, 
au fost produse și comercializate legal în 
Uniune și nu au dat naștere unor probleme 
de sănătate în trecut, procedura de 
consultare ar trebui utilizată pentru 
stabilirea inițială a listei Uniunii. Lista ar 
trebui să fie transparentă, ușor accesibilă 
și actualizată periodic.

Or. en
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Este oportun să se autorizeze un 
aliment nou prin actualizarea listei Uniunii, 
sub rezerva îndeplinirii criteriilor și a 
procedurilor prevăzute în prezentul 
regulament. Ar trebui să fie pusă în 
aplicare o procedură care să fie eficientă, 
rapidă și transparentă. În ceea ce privește 
alimentele tradiționale provenite din țări 
terțe pentru care există dovezi de utilizare 
în condiții de siguranță, este adecvat să se 
prevadă o procedură mai rapidă și 
simplificată de actualizare a listei Uniunii 
în cazul în care nu sunt exprimate obiecții 
motivate privind siguranța. Adoptarea listei 
Uniunii implică aplicarea criteriilor 
stabilite în prezentul regulament, 
conferindu-se, prin urmare, Comisiei 
competențe de executare în acest sens.

(19) Este oportun să se autorizeze un 
aliment nou prin actualizarea listei Uniunii, 
sub rezerva îndeplinirii criteriilor și 
procedurilor prevăzute în prezentul 
regulament. Ar trebui să fie pusă în 
aplicare o procedură care să fie eficientă, 
rapidă și transparentă. În ceea ce privește 
alimentele tradiționale provenite din țări 
terțe pentru care există dovezi de utilizare 
în condiții de siguranță, solicitanții ar 
trebui să aibă posibilitatea de a opta 
pentru o procedură mai rapidă și 
simplificată de actualizare a listei Uniunii 
în cazul în care nu sunt exprimate obiecții 
motivate privind siguranța. Adoptarea listei 
Uniunii implică aplicarea criteriilor 
stabilite în prezentul regulament, 
conferindu-se, prin urmare, Comisiei 
competențe de executare în acest sens.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) De asemenea, este necesar să se 
stabilească criteriile de evaluare a riscurilor 
care pot rezulta din utilizarea alimentelor 
noi. Pentru a asigura evaluarea științifică 
armonizată a alimentelor noi, aceste 
evaluări ar trebui să fie efectuate de 
Autoritatea Europeană pentru Siguranța 
Alimentară („EFSA“).

(20) De asemenea, este necesar să se 
stabilească criteriile de evaluare a riscurilor 
care pot rezulta din utilizarea alimentelor 
noi. Pentru a asigura evaluarea științifică 
armonizată a alimentelor noi, aceste 
evaluări ar trebui să fie efectuate de EFSA 
ale cărei evaluări ar trebui să prevaleze în 
cazul în care există opinii divergente 
privind siguranța alimentelor.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În cazul în care un aliment nou este 
autorizat și inclus în lista Uniunii, Comisia 
ar trebui să aibă competența de a introduce 
cerințe de monitorizare după-introducerea 
pe piață pentru a monitoriza utilizarea 
alimentului nou autorizat, pentru a se 
asigura că utilizarea este în limitele de 
siguranță în conformitate cu evaluarea 
siguranței efectuată de EFSA. 

(22) În cazul în care un aliment nou este 
autorizat și inclus în lista Uniunii, Comisia 
ar trebui să aibă competența de a introduce 
cerințe de monitorizare după-introducerea 
pe piață pentru a monitoriza utilizarea 
alimentului nou autorizat, pentru a se 
asigura că utilizarea este în limitele de 
siguranță în conformitate cu evaluarea 
siguranței efectuată de EFSA. Totuși, 
această competență ar trebui să se aplice 
doar în cazuri justificate în mod 
corespunzător și să nu constituie o 
practică permanentă.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În anumite situații, pentru a stimula 
cercetarea și dezvoltarea în cadrul 
industriei agroalimentare și, în acest fel, 
inovarea, este necesar să se protejeze 
investițiile realizate de inovatori în 
colectarea informațiilor și a datelor 
furnizate în sprijinul unei cereri pentru un 
aliment nou depuse în conformitate cu 
prezentul regulament. Dovezile științifice 
recente și datele care fac obiectul unui 
drept de proprietate furnizate în sprijinul 
unei cereri de includere a unui aliment nou 
pe lista Uniunii ar trebui protejate. Aceste 

(23) În anumite situații, pentru a stimula 
cercetarea și dezvoltarea în cadrul 
industriei agroalimentare și, în acest fel, 
inovarea, este necesar să se protejeze 
investițiile realizate de solicitanți în 
colectarea informațiilor și a datelor 
furnizate în sprijinul unei cereri pentru un 
aliment nou depuse în conformitate cu 
prezentul regulament. Dovezile științifice 
recente și datele care fac obiectul unui 
drept de proprietate furnizate în sprijinul 
unei cereri de includere a unui aliment nou 
pe lista Uniunii ar trebui protejate. Aceste 
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date și informații ar trebui, pentru o 
perioadă limitată de timp, să nu fie folosite 
în beneficiul unui solicitant ulterior, fără 
acordul primului solicitant. Protecția 
datelor științifice furnizate de un solicitant 
nu ar trebui să împiedice alți solicitanți să 
ceară includerea în lista de alimente noi a 
Uniunii pe baza propriilor lor date 
științifice, sau prin trimiterea la datele 
protejate cu acordul primului solicitant. 
Cu toate acestea, durata globală de cinci 
ani care a fost acordată solicitantului 
anterior pentru protecția datelor sale nu ar 
trebui să fie extinsă din cauza faptului că 
protecția datelor a fost acordată unor 
solicitanți ulteriori.

date și informații ar trebui, pentru o 
perioadă limitată de timp, să nu fie folosite 
în beneficiul unui solicitant ulterior, fără 
acordul solicitantului inițial. Protecția 
datelor științifice furnizate de un solicitant 
nu ar trebui să împiedice alți solicitanți să 
ceară includerea în lista de alimente noi a 
Uniunii pe baza propriilor lor date 
științifice, sau prin trimiterea la datele 
protejate, cu acordul solicitantului inițial. 
Cu toate acestea, durata globală de cinci 
ani care a fost acordată solicitantului inițial
pentru protecția datelor sale nu ar trebui să 
fie extinsă din cauza faptului că protecția 
datelor a fost acordată unor solicitanți 
ulteriori.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Solicitanții colaborează deseori cu 
cercetători științifici care își publică 
rezultatele activității în reviste științifice. 
Pentru a încuraja cooperarea dintre 
solicitanți și cercetătorii științifici, este 
necesar să se garanteze protecția datelor 
indiferent dacă informațiile sunt sau nu 
publicate într-o revistă științifică.

Or. en



PE537.480v02-00 22/66 PR\1036384RO.doc

RO

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) În cazul în care un solicitant cere 
protecția datelor pentru același aliment 
atât în temeiul prezentului regulament, 
cât și al Regulamentului (CE) nr. 
1924/2006, Comisia ar trebui să depună 
eforturi pentru a alinia calendarul 
ambelor proceduri de autorizare astfel 
încât perioadele de protecție a datelor să 
coincidă. Dacă pentru a realiza acest 
lucru este necesar ca una dintre proceduri 
să fie întârziată, solicitantul ar trebui să 
fie consultat în prealabil.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru acele cereri care au fost 
prezentate în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 258/97 înainte de data aplicării 
prezentului regulament, ar trebui să se 
încheie o evaluare a riscurilor și proceduri 
de autorizare, în conformitate cu prezentul 
regulament. În plus, datorită clarificării din 
definiția alimentului nou prevăzută în 
prezentul regulament și pentru a spori 
securitatea juridică, un aliment care a fost 
introdus legal pe piață la data aplicării 
prezentului regulament, ar trebui să aibă în 
principiu posibilitatea de a continua să fie 
introdus pe piață până când evaluarea 
riscurilor și procedurile de autorizare au 
fost încheiate. Prin urmare, ar trebui 
stabilite norme tranzitorii pentru a asigura 

(25) Pentru acele cereri care au fost 
prezentate în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 258/97 înainte de data aplicării 
prezentului regulament, ar trebui să se 
încheie o evaluare a riscurilor și proceduri 
de autorizare, în conformitate cu prezentul 
regulament. În plus, datorită clarificării din 
definiția alimentului nou prevăzută în 
prezentul regulament și pentru a spori 
securitatea juridică, un aliment care a fost 
introdus legal pe piață la data aplicării 
prezentului regulament, ar trebui să aibă în 
principiu posibilitatea de a continua să fie 
introdus pe piață până când evaluarea 
riscurilor și procedurile de autorizare au 
fost încheiate. Prin urmare, ar trebui 
stabilite dispoziții tranzitorii pentru a 
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o tranziție fără dificultăți spre dispozițiile 
din prezentul regulament.

asigura o tranziție fără dificultăți spre 
dispozițiile din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 1 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul și domeniul de aplicare Obiectul, scopul și domeniul de aplicare

Or. en

Justificare

Este important ca scopul prezentului regulament să fie definit în mod clar.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește norme 
armonizate pentru introducerea pe piață a 
alimentelor noi pe teritoriul Uniunii pentru 
a asigura funcționarea eficientă a pieței 
interne, oferind în același timp un nivel 
ridicat de protecție a sănătății umane și a 
intereselor consumatorilor.

(1) Prezentul regulament stabilește norme 
pentru introducerea pe piață a alimentelor 
noi pe teritoriul Uniunii .

Or. en

Justificare

Este important ca scopul prezentului regulament să fie definit în mod clar.
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Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Scopul prezentului regulament este 
de a oferi un nivel ridicat de protecție a 
sănătății umane, a mediului și a 
intereselor consumatorilor, asigurând, 
totodată, funcționarea eficientă a pieței 
interne.

Or. en

Justificare

Este important ca scopul prezentului regulament să fie definit în mod clar.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera 2 – 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 intră cel puțin în una 
dintre următoarele categorii:

Or. en

Justificare

Este esențial să se reintroducă și să se reînnoiască categoriile de alimente în definiția 
alimentelor noi, pentru a garanta că regulamentul se va aplica doar anumitor categorii de 
alimente și nu tuturor produselor alimentare, precum și pentru a asigura certitudinea 
juridică. 
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Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-i. alimente cu o structură moleculară 
primară nouă sau modificată în mod 
intenționat;

Or. en

Justificare

Regulamentul trebuie să fie adaptat progresului tehnologic și noilor tipuri de alimente care 
intră pe piața UE.

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-ia. alimente care fie conțin, fie sunt 
compuse sau fabricate din 
microorganisme, ciuperci și alge;

Or. en

Justificare

Regulamentul trebuie să fie adaptat progresului tehnologic și noilor tipuri de alimente care 
intră pe piața UE.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – primul paragraf – litera -ib (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-ib. alimentele care fie conțin, fie sunt 
compuse sau fabricate din plante sau 
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animale, cu excepția plantelor sau 
animalelor obținute prin practicile de 
înmulțire sau reproducere tradiționale și 
care au un istoric de utilizare în condiții 
de siguranță în interiorul pieței Uniunii, 
în cazul în care acele practici nu duc la 
schimbări semnificative în compoziția sau 
structura alimentului care să afecteze 
valoarea lor nutritivă, metabolismul sau 
nivelul de substanțe nedorite;

Or. en

Justificare

Regulamentul trebuie să fie adaptat progresului tehnologic și noilor tipuri de alimente care 
intră pe piața UE.

Amendamentul 33

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 care rezultă dintr-un nou tip de 
proces de producere, care nu a fost utilizat 
pentru alimente pe teritoriul Uniunii înainte 
de 15 mai 1997, care ar putea duce la 
schimbări semnificative în compoziția sau 
structura alimentelor, afectând valoarea lor
nutritivă, modul în care sunt metabolizate 
sau nivelul de substanțe nedorite;

Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a oferi claritate. 
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul i – liniuța 3 a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- s-a utilizat o nouă sursă sau materie 
primă, pentru o formă unică sau pentru 
amestecuri de vitamine, minerale și alte 
substanțe utilizate în conformitate cu 
Directiva 2002/46/CE, Regulamentul 
(CE) nr. 1925/2006 sau Regulamentul 
(UE) nr. 609/2013. 

Or. en

Justificare

Regulamentul trebuie să fie adaptat progresului tehnologic și noilor tipuri de alimente care 
intră pe piața UE.

Amendamentul 35

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. 

„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.

Or. en

Justificare

Alimentele cu o structură moleculară nouă sau modificată nu pot constitui alimente 
tradiționale provenite din țări terțe.
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Amendamentul 36

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, pe o 
perioadă de cel puțin 25 de ani, în regimul 
alimentar normal al unei părți 
semnificative din populația unei țări terțe, 
anterior notificării menționate la articolul 
13.

Or. en

Justificare

Utilizarea cuvântului „semnificativˮindică mai clar faptul că definiția se referă la 
dimensiunea populației dintr-o anumită țară și nu se face prin comparații la nivel mondial.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 Competențe de executare 
privind definiția alimentelor noi la 
articolul 2 alineatul (2) litera (a)

eliminat

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 
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alineatul (3).

Or. en

Justificare

Prezentul articol prezintă o mai mare coerență cu articolul 4 și, prin urmare, a fost mutat. 

Amendamentul 38

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) 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, operatorii din 
sectorul alimentar consultă un stat 
membru. Operatorii din sectorul alimentar 
furnizează toate informațiile necesare, la 
cererea statului membru în cauză, pentru a-
i permite să determine dacă un aliment 
intră sau nu în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Fiecare cerere de autorizare a unui aliment nou este unică și, prin urmare, operatorii din 
sectorul alimentar trebuie să aibă flexibilitatea de a se consulta cu statele membre cu privire 
la specificitățile cererii lor. În acest caz, ei trebuie să pună la dispoziția statului membru 
toate informațiile necesare.
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Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care statul membru nu 
este în măsură să determine dacă un 
aliment intră sau nu în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament, acesta 
poate consulta Comisia sau alte state 
membre.

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să aibă dreptul de a solicita consiliere pe durata procesului de 
determinare, însă nu au obligația de a o face dacă nu este necesar. 

Amendamentul 40

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).

Până la ...+ , Comisia adoptă un act de 
punere în aplicare de stabilire a unor 
orientări care specifică

tipurile de alimente sau ingrediente 
alimentare care intră în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament pentru 
fiecare din categoriile menționate la 
articolul 2 alineatul (2) litera (a) și

etapele procedurale ale procesului de 
consultare. 

____________________
+Oficiul pentru publicații: a se introduce 
data: 12 luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en
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Justificare

Prezentul regulament va introduce noi categorii care vor reflecta evoluțiile științifice 
comparativ cu 1997. Totuși, acest lucru va face ca procesul să devină mai complicat. Este 
deosebit de important ca Comisia să publice orientări accesibile pentru a asista solicitanții. 
Operatorii din sectorul alimentar trebuie să dispună de o linie de comunicare clară și 
accesibilă cu statele membre, EFSA și Comisia pe durata procesului de determinare.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competențe de executare privind definiția 
alimentelor noi din articolul 2 alineatul 

(2) litera (a)

Pentru a asigura punerea în aplicare în 
mod uniform a prezentului regulament, 
Comisia poate decide din proprie 
inițiativă, sau la cererea unui stat 
membru și 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

A se vedea justificarea amendamentului la articolul 3.



PE537.480v02-00 32/66 PR\1036384RO.doc

RO

Amendamentul 42

Propunere de regulament
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 autorizate și 
incluse în lista Uniunii pot fi introduse pe 
piață pe teritoriul Uniunii ca atare și/sau
utilizate în sau pe alimente, conform 
condițiilor de utilizare și cerințelor de 
etichetare specificate în listă.

Or. en

Justificare

Cerințele de etichetare pot face parte, de asemenea, din procedura de autorizare.

Amendamentul 43

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Lista Uniunii este accesibilă 
publicului începând cu…+. Lista Uniunii 
este publicată pe site-ul internet al 
Comisiei și în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

____________________
+Oficiul pentru publicații: a se introduce 
data: 24 luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Este deosebit de important ca lista de alimente noi a Uniunii să fie transparentă. Comisia ar 
trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că lista este accesibilă publicului cât 
mai curând.
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Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condițiile generale privind includerea 
alimentelor noi pe lista Uniunii

Condițiile generale privind includerea 
alimentelor noi pe lista Uniunii

Comisia nu autorizează și nu include un 
aliment nou pe lista Uniunii decât în cazul 
în care este în conformitate cu următoarele 
condiții:

Comisia nu autorizează și nu include un 
aliment nou pe lista Uniunii decât în cazul 
în care este în conformitate cu următoarele 
condiții:

(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;

(b) utilizarea sa nu induce în eroare 
consumatorul;

(b) utilizarea sa nu induce în eroare 
consumatorul;

(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 să 
prezinte dezavantaje nutriționale 
semnificative pentru consumator.

În cazul în care există opinii divergente în 
cadrul studiilor științifice, astfel cum s-a 
menționat la litera (a), concluzia se 
formulează pe baza avizului emis de 
EFSA.

Or. en

Justificare

O diferență nesemnificativă privind valoarea nutrițională nu ar trebui să justifice refuzul de a 
autoriza o cerere în cazul în care această diferență nu va avea un impact asupra sănătății 
umane. În cazul existenței unui conflict între concluziile studiilor științifice EFSA trebuie să 
aibă competența de a se pronunța și a de a formula concluzii decisive.
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Amendamentul 45

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. 

Înainte de … 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. 

____________________ ____________________
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 luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Acesta este un amendament tehnic.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conținutul listei Uniunii Conținutul și actualizarea listei Uniunii

Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a oferi claritate.
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Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) adăugarea, eliminarea sau modificarea 
condițiilor, specificațiilor sau restricțiilor 
asociate includerii unui aliment nou pe lista 
Uniunii.

(c) adăugarea, eliminarea sau modificarea 
specificațiilor, condițiilor de utilizare, 
cerințelor suplimentare de etichetare sau 
cerințelor de monitorizare după 
introducerea pe piață asociate includerii 
unui aliment nou pe lista Uniunii.

Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a oferi claritate. 

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Includerea unui aliment nou pe lista 
Uniunii prevăzută la alineatul (2) trebuie 
să includă, dacă este relevant:

Includerea unui aliment nou pe lista 
Uniunii prevăzută la alineatul (2) include 
specificația noului aliment, dacă este 
relevant:

(a) o descriere a alimentului nou;

(b) condițiile în care alimentul nou poate fi 
utilizat, pentru a evita, în special, posibilele 
efecte adverse asupra anumitor categorii 
ale populației, depășirea nivelurilor 
maxime de consum și riscurile în cazul 
unui consum excesiv;

(a) condițiile în care alimentul nou poate fi 
utilizat, pentru a evita, în special, posibilele 
efecte adverse asupra anumitor categorii 
ale populației, depășirea nivelurilor 
maxime de consum și riscurile în cazul 
unui consum excesiv;

(c) cerințele specifice suplimentare 
referitoare la etichetare, pentru a informa 
consumatorul final cu privire la anumite 
caracteristici sau proprietăți ale alimentului 
respectiv, cum ar fi compoziția, valoarea 
nutritivă sau efectele sale nutritive și 
utilizarea preconizată a alimentului, care 

(b) cerințele specifice suplimentare 
referitoare la etichetare, pentru a informa 
consumatorul final cu privire la anumite 
caracteristici sau proprietăți ale alimentului 
respectiv, cum ar fi compoziția, valoarea 
nutritivă sau efectele sale nutritive și 
utilizarea preconizată a alimentului, care 
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fac ca un aliment nou să nu mai fie 
echivalent cu un aliment existent sau la 
implicațiile pentru sănătate pentru anumite 
categorii specifice ale populației;

fac ca un aliment nou să nu mai fie 
echivalent cu un aliment existent sau la 
implicațiile pentru sănătate pentru anumite 
categorii specifice ale populației;

(d) o cerință de monitorizare după 
introducerea pe piață în conformitate cu 
articolul 23.

(c) cerințele de monitorizare după 
introducerea pe piață în conformitate cu 
articolul 23.

Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a oferi claritate. 

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedura pentru autorizarea introducerii 
pe piață în Uniune a unui aliment nou și 
actualizarea listei Uniunii

Procedurile pentru autorizarea introducerii 
pe piață în Uniune a unui aliment nou și 
pentru actualizarea listei Uniunii

Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a oferi claritate. 

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedura de autorizare a introducerii pe 
piață din cadrul Uniunii a unui aliment nou 
și actualizarea listei Uniunii prevăzută la 
articolul 8 începe fie la inițiativa Comisiei, 
fie în urma unei cereri adresate Comisiei de 
către un solicitant. 

Procedurile de autorizare a introducerii pe 
piață din cadrul Uniunii a unui aliment nou 
și de actualizare a listei Uniunii prevăzută 
la articolul 8 încep fie la inițiativa 
Comisiei, fie în urma unei cereri adresate 
Comisiei de către un solicitant. Comisia 
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pune cererea la dispoziția statelor 
membre.

Cererea cuprinde: Cererea cuprinde:

(-a) numele și adresa solicitantului;

(a) denumirea și descrierea alimentului 
nou;

(a) denumirea și descrierea alimentului 
nou;

(aa) procesul de producție;

(b) compoziția alimentului nou; (b) compoziția alimentului nou; 

(c) dovezi științifice care să demonstreze 
că alimentul nou nu prezintă niciun risc de 
siguranță pentru sănătatea umană;

(c) dovezi științifice care să demonstreze 
că alimentul nou nu prezintă niciun risc de 
siguranță pentru sănătatea umană;

(ca) după caz, metoda (metodele) de 
analiză;

(d) atunci când este cazul, o propunere 
privind condițiile de utilizare și o 
propunere pentru cerințele de etichetare 
specifice care nu induc în eroare 
consumatorul.

(d) atunci când este cazul, o propunere 
privind condițiile de utilizare și o 
propunere pentru cerințele de etichetare 
specifice care nu induc în eroare 
consumatorul.

Or. en

Justificare

Cererea ar trebui să fie pusă la dispoziția tuturor statelor membre. Noile elemente ale cererii 
sunt necesare pentru ca autoritățile să poată verifica dacă un aliment nou poate fi autorizat.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate solicita EFSA să își dea 
avizul său în cazul în care actualizarea este 
susceptibilă să aibă un efect asupra 
sănătății oamenilor. 

(2) Comisia solicită ca EFSA să își dea 
avizul în cazul în care actualizarea listei 
Uniunii este susceptibilă să constituie un 
factor de risc pentru sănătatea umană.

Or. en
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Justificare

În cazul în care există o așteptare legitimă că un aliment poate constitui un factor de risc 
pentru sănătatea umană, Comisia ar trebui să aibă obligația de a solicita un aviz din partea 
EFSA.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la alineatul (3), Comisia 
poate încheia procedura de autorizare și 
renunța la actualizarea preconizată, în orice 
stadiu al procedurii, în cazul în care 
consideră că actualizarea respectivă nu este 
justificată.

Prin derogare de la alineatul (3), Comisia 
poate întrerupe procedura de autorizare și 
renunța la actualizarea preconizată, în orice 
stadiu al procedurii, în cazul în care 
consideră că actualizarea respectivă nu este 
justificată.

Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a corecta terminologia. 

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Solicitantul își poate retrage cererea 
menționată la alineatul (1), în orice 
moment înainte de adoptarea avizului 
AESA menționat la alineatul (2), încetând 
astfel procedura de autorizare a unui 
aliment nou și de actualizare a listei 
Uniunii.

(5) Solicitantul își poate retrage cererea în 
orice moment, încetând astfel procedura de 
autorizare a unui aliment nou și de 
actualizare a listei Uniunii.

Or. en
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Justificare

Solicitantul ar trebui să aibă posibilitatea de a-și retrage cererea în orice moment al 
procedurii.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Comisia solicită un aviz 
din partea EFSA, aceasta transmite cererea 
valabilă către EFSA. EFSA adoptă un aviz 
în termen de nouă luni de la data primirii 
unei cereri valabile.

(1) În cazul în care Comisia solicită un aviz 
din partea EFSA, aceasta transmite cererea 
valabilă către EFSA în termen de o lună. 
EFSA adoptă un aviz în termen de nouă 
luni de la data primirii unei cereri valabile.

În cadrul evaluării siguranței alimentelor 
noi, EFSA, ia în considerare, dacă este 
cazul, următoarele:

În cadrul evaluării siguranței alimentelor 
noi, EFSA, ia în considerare, dacă este 
cazul, următoarele:

(a) dacă alimentul nou în cauză este la fel 
de sigur ca un aliment dintr-o categorie de 
alimente comparabilă care există deja pe 
piață în cadrul Uniunii.

(a) dacă alimentul nou în cauză este la fel 
de sigur ca un aliment dintr-o categorie de 
alimente comparabilă care există deja pe 
piață în cadrul Uniunii;

(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, 
după caz, condițiile de utilizare a acestuia 
nu prezintă un risc la adresa sănătății 
consumatorilor din Uniune;

(c) dacă un aliment nou, care este destinat 
să înlocuiască un alt aliment, nu diferă de 
acel aliment într-un mod în care 
consumul său normal să prezinte 
dezavantaje nutriționale semnificative 
pentru consumator.

Or. en

Justificare

Pentru ca procedura de cerere să devină mai eficientă, ar trebuie reduse termenele diferitelor 
etape ale acesteia. Rolul EFSA trebuie aliniat condițiilor de autorizare specificate la articolul 
(6).
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Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) EFSA înaintează avizul Comisiei, 
statelor membre și, după caz,
solicitantului.

(2) EFSA înaintează avizul său Comisiei, 
statelor membre și solicitantului.

Or. en

Justificare

Solicitantul este întotdeauna pertinent în cadrul procedurii și ar trebui să fie informat în toate 
etapele acesteia.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazurile justificate corespunzător în 
care EFSA cere solicitantului informații 
suplimentare, termenul de nouă luni 
menționat la alineatul (1) poate fi prelungit.

(3) În cazurile justificate corespunzător în 
care EFSA cere solicitantului informații 
suplimentare, termenul de nouă luni 
menționat la alineatul (1) poate fi prelungit.

După consultarea solicitantului, EFSA 
stabilește termenul pentru furnizarea 
informațiilor respective și informează 
Comisia cu privire la intervalul de timp 
suplimentar necesar.

După consultarea solicitantului, EFSA 
stabilește termenul în care trebuie 
furnizate informațiile respective și 
informează Comisia cu privire la acesta.

În cazul în care Comisia nu prezintă 
obiecții în termen de opt zile lucrătoare de 
la informarea sa de către EFSA, termenul 
de nouă luni prevăzut la alineatul (1) se
prelungește automat cu termenul adițional 
respectiv. Comisia informează solicitantul 
și statele membre cu privire la prelungirea 
termenului.

În cazul în care Comisia nu prezintă 
obiecții în termen de opt zile lucrătoare de 
la informarea sa de către EFSA, termenul 
de nouă luni prevăzut la alineatul (1) se 
prelungește automat cu termenul adițional 
respectiv. Comisia informează solicitantul 
și statele membre cu privire la prelungirea 
termenului.

Or. en
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Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a oferi claritate. 

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care informațiile 
suplimentare menționate la alineatul (3) nu 
sunt transmise către EFSA în termenul 
suplimentar prevăzut la alineatul respectiv, 
aceasta își finalizează avizul pe baza 
informațiilor de care dispune deja.

(4) În cazul în care informațiile 
suplimentare menționate la alineatul (3) nu 
sunt furnizate EFSA în termenul 
suplimentar prevăzut la alineatul respectiv, 
aceasta își elaborează avizul pe baza 
informațiilor disponibile.

Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a oferi claritate. 

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) EFSA pune informațiile suplimentare 
menționate la alineatul (3) la dispoziția 
Comisiei și a statelor membre.

(6) EFSA pune informațiile suplimentare 
menționate la alineatele (3) și (5) la 
dispoziția Comisiei și a statelor membre.

Or. en

Justificare

Informația suplimentară ar trebui să fie pusă la dispoziția Comisiei și a statelor membre. 



PE537.480v02-00 42/66 PR\1036384RO.doc

RO

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de nouă 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 actualizarea listei Uniunii, 
ținând seama de:

(1) În termen de șase 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 actualizarea listei Uniunii, 
ținând seama de:

(a) condițiile prevăzute la articolul 6 după 
caz;

(a) condițiile prevăzute la articolul 6;

(b) orice dispoziții relevante din dreptul 
Uniunii; 

(b) orice dispoziții relevante din dreptul 
Uniunii; 

(c) avizul EFSA; (c) avizul EFSA;

(d) orice alți factori legitimi utili pentru 
pentru cererea care face obiectul 
examinării.

(d) orice alți factori legitimi utili pentru 
cererea care face obiectul examinării.

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

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

Or. en

Justificare

Pentru ca procedura de cerere să devină mai eficientă, ar trebuie reduse termenele diferitelor 
etape ale acesteia. Pentru cazurile normale, Comisia nu are nevoie de nouă luni pentru a 
pregăti un proiect de act de punere în aplicare. Termenul de șase luni ar trebui să fie 
suficient, având în vedere că articolul 21 prevede posibilitatea unor prelungiri ad hoc în 
cazurile dificile. Din articolul 6 reiese în mod clar că nu se aplică întotdeauna toate 
condițiile, așadar cuvintele „după cazˮ nu sunt necesare și ar putea induce în eroare.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care Comisia nu a solicitat (2) În cazul în care Comisia nu a solicitat 
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avizul EFSA în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2), termenul de nouă luni 
prevăzut la alineatul (1) decurge de la data 
în care Comisia a primit cereri valabile, în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1).

avizul EFSA în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2), termenul de șase luni 
prevăzut la alineatul (1) decurge de la data 
în care Comisia a primit cereri valabile, în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Pentru ca procedura de cerere să devină mai eficientă, ar trebuie reduse termenele diferitelor 
etape ale acesteia. Pentru cazurile normale, Comisia nu are nevoie de nouă luni pentru a 
pregăti un proiect de act de punere în aplicare. Termenul de șase luni ar trebui să fie 
suficient, având în vedere că articolul 21 prevede posibilitatea unor prelungiri ad hoc în 
cazurile dificile. 

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competențe de executare privind cerințele
administrative și științifice pentru cereri

Acte de punere în aplicare de stabilire a 
cerințelor administrative și științifice 
pentru cereri

Cel târziu până la …24 , Comisia adoptă 
acte de punere în aplicare cu privire la:

Cel târziu până la …24 , Comisia adoptă 
acte de punere în aplicare cu privire la:

(a) conținutul, modul de redactare și 
prezentare a cererii menționate la 
articolul 9 alineatul (1);

(a) conținutul, modul de redactare și 
prezentare a cererii menționate la 
articolul 9 alineatul (1);

(b) modalitățile de verificare a valabilității 
cererilor respective;

(b) modalitățile de verificare a valabilității 
cererilor respective;

(c) tipul de informații care trebuie incluse 
în avizul EFSA menționat la articolul 10. 

(c) tipul de informații care trebuie incluse 
în avizul EFSA menționat la articolul 10. 

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

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

____________________ ____________________
24 Oficiul pentru publicații: a se introduce 
data: 24 luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

24 Oficiul pentru publicații: a se introduce 
data: 24 luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.
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Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a corecta terminologia. 

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea alimentelor tradiționale 
provenite din țări terțe

Notificarea alimentelor tradiționale 
provenite din țări terțe

Un solicitant, care intenționează să 
introducă pe piață pe teritoriul Uniunii un 
aliment tradițional provenit dintr-o țară 
terță, notifică intenția sa Comisiei.

Un solicitant, care intenționează să 
introducă pe piață pe teritoriul Uniunii un 
aliment tradițional provenit dintr-o țară 
terță, poate alege să prezinte Comisiei o 
notificare a acestei intenții.

Notificarea conține următoarele informații: Notificarea conține următoarele informații:

(-a) numele și adresa solicitantului;

(a) denumirea și descrierea alimentului 
tradițional;

(a) denumirea și descrierea alimentului 
tradițional;

(b) compoziția acestuia, (b) compoziția acestuia;

(c) țara sa de origine, (c) țara sa de origine;

(d) date documentate care demonstrează 
istoricul de utilizare alimentară în condiții 
de siguranță într-o țară terță,

(d) date documentate care demonstrează 
istoricul de utilizare alimentară în condiții 
de siguranță într-o țară terță;

(e) atunci când este cazul, condițiile de 
utilizare și cerințele de etichetare specifică, 
care nu induc în eroare consumatorul.

(e) atunci când este cazul, condițiile de 
utilizare și cerințele de etichetare specifică, 
care nu induc în eroare consumatorul.

Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a permite unui solicitant să facă obiectul unei proceduri 
de cerere obișnuite pentru alimentele noi în cazul în care, de exemplu, este posibil să nu 
existe dovezi suficiente privind siguranța alimentelor consumate într-o țară terță. 
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Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 14 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedura pentru alimentele tradiționale 
provenite din țări terțe

Procedura de notificare a introducerii pe 
piață a unor alimente tradiționale 
provenite din țări terțe

Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a corecta terminologia. 

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia transmite fără întârziere
notificarea valabilă, prevăzută la articolul 
13, statelor membre și Autorității Europene 
pentru Siguranța Alimentară.

(1) Comisia transmite, în termen de o 
lună, notificarea valabilă prevăzută la 
articolul 13, statelor membre și Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară.

Or. en

Justificare

Pentru ca procedura de cerere să devină mai eficientă, ar trebuie reduse termenele diferitelor 
etape ale acesteia.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de patru luni de la data la 
care notificarea este transmisă de către 

(2) În termen de patru luni de la data la 
care notificarea este transmisă de către 
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Comisie în conformitate cu alineatul (1), 
un stat membru sau EFSA pot informa 
Comisia cu privire la existența unor
obiecții justificate din partea acestora
privind siguranța, bazate pe dovezi 
științifice, referitoare la introducerea pe 
piață a alimentului tradițional în cauză.

Comisie în conformitate cu alineatul (1), 
un stat membru sau EFSA pot prezenta 
Comisiei obiecții justificate privind 
siguranța, referitoare la introducerea pe 
piață a alimentului tradițional în cauză, în 
cazul în care alimentul respectiv poate 
constitui un factor de risc pentru 
sănătatea umană.

Or. en

Justificare

Notificările valabile nu trebuie să fie împiedicate în mod nejustificat să ajungă la piață prin 
impunerea unor cerințe excesiv de împovărătoare privind dovezile.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia informează statele membre, 
EFSA și solicitantul cu privire la rezultatul 
procedurii menționate la alineatul (2).

Comisia informează solicitantul cu privire 
la existența unor eventuale obiecții 
justificate privind siguranța de îndată ce 
sunt prezentate. Statele membre, EFSA și 
solicitantul sunt informați cu privire la 
rezultatul procedurii menționate la 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Solicitantul ar trebui să poată începe pregătirile pentru procedura de autorizare de îndată ce 
este clar că va fi necesar.
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Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care nu sunt prezentate obiecții 
motivate privind siguranța în conformitate 
cu alineatul (2) în termenul stabilit la 
alineatul respectiv, Comisia autorizează 
introducerea pe piață pe teritoriul Uniunii a 
alimentului tradițional în cauză și 
actualizează fără întârziere lista Uniunii.

În cazul în care nu sunt prezentate obiecții 
motivate privind siguranța în conformitate 
cu alineatul (2) în termenul stabilit la 
alineatul respectiv, Comisia autorizează 
introducerea pe piață pe teritoriul Uniunii a 
alimentului tradițional în cauză și 
actualizează lista Uniunii în termen de o 
lună.

Or. en

Justificare

Pentru ca procedura de cerere să devină mai eficientă, ar trebuie reduse termenele diferitelor 
etape ale acesteia. 

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care sunt prezentate Comisiei 
obiecții motivate privind siguranța, bazate 
pe dovezi științifice, în conformitate cu 
alineatul (2), Comisia nu autorizează 
introducerea pe piață a alimentului 
tradițional în cauză și nu actualizează lista 
Uniunii.

În cazul în care sunt prezentate Comisiei 
obiecții motivate privind siguranța în 
conformitate cu alineatul (2), Comisia nu 
autorizează introducerea pe piață a 
alimentului tradițional în cauză și nu 
actualizează lista Uniunii.

Or. en

Justificare

Aceste cuvinte sunt de prisos, având în vedere amendamentul la alineatul (2) din același 
articol. 
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Amendamentul 69

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) al doilea paragraf 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).

Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a oferi claritate. 

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazurile, justificate corespunzător, în 
care EFSA cere solicitantului informații 
suplimentare, termenul de șase luni 
menționat la alineatul (1) poate fi prelungit.

(4) În cazurile justificate corespunzător, în 
care EFSA cere solicitantului informații 
suplimentare, termenul de șase luni 
menționat la alineatul (1) poate fi prelungit.

După consultarea solicitantului, EFSA 
stabilește un termen în care informațiile 
respective pot fi furnizate și informează 
Comisia asupra intervalului de timp 
suplimentar necesar.

După consultarea solicitantului, EFSA 
stabilește termenul în care trebuie 
furnizate informațiile respective și 
informează Comisia cu privire la acesta.

În cazul în care Comisia nu prezintă 
obiecții în termen de opt zile lucrătoare de 
la informarea sa de către EFSA, termenul 
de șase luni prevăzut la alineatul (1) se 
prelungește automat cu termenul 
suplimentar respectiv. Comisia informează 
solicitantul și statele membre cu privire la 
prelungirea termenului.

În cazul în care Comisia nu prezintă 
obiecții în termen de opt zile lucrătoare de 
la informarea sa de către EFSA, termenul 
de șase luni prevăzut la alineatul (1) se 
prelungește automat cu termenul 
suplimentar respectiv. Comisia informează 
solicitantul și statele membre cu privire la 
prelungirea termenului.
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Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a oferi claritate. 

Amendamentul 71

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 finalizează 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 își finalizează avizul pe baza 
informațiilor disponibile. 

Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a oferi claritate. 

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În astfel de cazuri, EFSA își dă avizul în 
termen de șase luni prevăzut la alineatul 
(1). 

În astfel de cazuri, EFSA își dă avizul în 
termenul de șase luni prevăzut la alineatul 
(1). 

Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a oferi claritate. 
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Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorizarea unui aliment tradițional 
provenit dintr-o țară terță și actualizarea
listei Uniunii

Autorizarea unui aliment tradițional 
provenit dintr-o țară terță și actualizări ale
listei Uniunii

Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a oferi claritate. 

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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:

(1)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 de autorizare a introducerii pe 
piață pe teritoriul Uniunii a alimentelor 
tradiționale din țări terțe și actualizează 
lista Uniunii, luând în considerare 
următoarele:

(a) condițiile prevăzute la articolul 6 după 
caz;

(a) condițiile prevăzute la articolul 6;

(b) orice dispoziții relevante din dreptul 
Uniunii; 

(b) orice dispoziții relevante din dreptul 
Uniunii; 

(c) avizul EFSA; (c) avizul EFSA;

(d) orice alți factori legitimi utili pentru 
pentru cererea care face obiectul 
examinării.

(d) orice alți factori legitimi utili pentru 
cererea care face obiectul examinării.

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

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

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a oferi claritate. Din articolul 6 reiese în mod clar că nu 
se aplică întotdeauna toate condițiile, așadar cuvintele „după cazˮ nu sunt necesare și ar 
putea induce în eroare.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragrafele 1 și 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la alineatul (1), Comisia 
poate încheia procedura de autorizare și 
renunța la actualizarea preconizată, în orice 
stadiu al procedurii, în cazul în care 
consideră că actualizarea respectivă nu este 
justificată.

Prin derogare de la alineatul (1), Comisia 
poate întrerupe procedura de autorizare și 
renunța la actualizarea preconizată, în orice 
stadiu al procedurii, în cazul în care 
consideră că actualizarea respectivă nu este 
justificată.

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

Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a oferi claritate. 

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru eliminarea unui aliment tradițional 
provenit dintr-o țară terță de pe lista 
Uniunii sau pentru adăugarea, eliminarea 
sau modificarea condițiilor, specificațiilor 
sau restricțiilor legate de includerea unui 

Articolele 9-12 se aplică pentru eliminarea 
unui aliment tradițional provenit dintr-o 
țară terță de pe lista Uniunii sau pentru 
adăugarea, eliminarea sau modificarea 
specificațiilor, condițiilor de utilizare, 
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aliment tradițional provenit dintr-o țară 
terță pe lista Uniunii, se aplică articolele 9-
12.

cerințelor suplimentare specifice de 
etichetare sau cerințelor de monitorizare 
după introducerea pe piață legate de 
includerea unui aliment tradițional provenit 
dintr-o țară terță pe lista Uniunii.

Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a oferi claritate. 

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Acte de punere în aplicare de stabilire a 
cerințelor administrative și științifice 
pentru alimentele tradiționale provenite din 
țări terțe

Până la ...25 , Comisia adoptă acte de 
punere în aplicare privitoare la:

Până la ...25, Comisia adoptă acte de punere 
în aplicare privitoare la:

(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); 

(b) modalitățile de verificare a validității 
notificărilor și cererilor respective;

(b) modalitățile de verificare a validității 
notificărilor și cererilor respective;

(c) etapele procedurale pentru schimbul de 
informații cu statele membre și cu EFSA 
pentru prezentarea de obiecții motivate 
privind securitatea, astfel cum sunt 
menționate în articolul 14 alineatele (2), (4) 
și (5);

(c) etapele procedurale pentru schimbul de 
informații cu statele membre și cu EFSA 
pentru prezentarea de obiecții motivate 
privind securitatea, astfel cum sunt 
menționate în articolul 14 alineatele (2), (4) 
și (5);

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

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

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

Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 27 
alineatul (3). 
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____________________ ____________________
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 luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a corecta terminologia. 

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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 disponibile.

Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a oferi claritate. 

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Extinderea termenelor Prelungiri ad hoc ale 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 

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 
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EFSA, în cazul în care natura chestiunii 
examinate justifică acest lucru. 

EFSA, în cazul în care natura chestiunii 
examinate justifică o prelungire adecvată. 

În astfel de situații, Comisia informează 
solicitantul și statele membre cu privire la 
prelungirea termenului și la justificarea 
acesteia.

În astfel de situații, Comisia informează 
solicitantul și statele membre cu privire la 
prelungirea termenului și la justificarea 
acesteia.

Or. en

Justificare

În general, prelungirile ar trebui să fie excepționale și adecvate. Solicitantul trebuie să fie 
primul informat cu privire la prelungire.

Amendamentul 80

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.

Or. en
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Justificare

Întrucât procedura de autorizare pentru alimentele noi va fi centralizată, aceasta va permite 
Comisiei să încerce să depună eforturi pentru a se ocupa de ambele proceduri în mod 
simultan. Este de dorit ca ambele perioade de protecție a datelor să coincidă pentru a oferi 
certitudine juridică solicitanților. Comisia ar trebui să consulte solicitantul, dat fiind că 
alinierea unei proceduri cu cealaltă ar putea provoca o întârziere semnificativă în una dintre 
proceduri, rezultat care ar putea să nu fie dorit de solicitant

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 22 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Confidențialitatea cererii de actualizare a
listei Uniunii

Confidențialitatea cererii privind 
actualizările listei Uniunii

Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a oferi claritate. 

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Solicitanții pot cere tratament 
confidențial pentru anumite informații 
transmise în temeiul prezentului 
regulament, în cazul în care dezvăluirea 
acestor informații ar putea afecta 
substanțial poziția concurențială a 
acestora. 

(1) Solicitanții pot cere tratament 
confidențial pentru anumite informații 
transmise în temeiul prezentului 
regulament, în cazul în care dezvăluirea 
acestor informații ar putea afecta poziția 
concurențială a acestora. 

Or. en

Justificare

Solicitanții nu ar trebui să demonstreze un prejudiciu „substanțialˮ adus poziției lor 
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concurențiale pentru a evoca protecția datelor. Acesta este un prag mult prea ridicat și va 
acționa ca un factor de descurajare a solicitanților.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), solicitanții 
precizează care dintre informațiile 
furnizate doresc să fie tratate drept 
informații confidențiale și furnizează toate 
informațiile necesare pentru a-și susține 
cererea de tratament confidențial. În 
asemenea cazuri trebuie furnizate elemente 
justificative care pot fi verificate.

(2) În sensul alineatului (1), solicitanții 
precizează părțile din informațiile 
furnizate care doresc să fie tratate drept 
informații confidențiale și furnizează toate 
informațiile necesare pentru a-și susține 
cererea de tratament confidențial. În 
asemenea cazuri trebuie furnizate elemente 
justificative care pot fi verificate.

Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a oferi claritate. 

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

După ce a fost informat despre poziția 
Comisiei privind cererea, solicitantul își 
poate retrage cererea în termen de trei 
săptămâni pentru a păstra astfel 
confidențialitatea informațiilor 
comunicate.

După ce poziția Comisiei privind cererea a 
fost comunicată, se va respecta o perioadă 
de confidențialitate de trei săptămâni, în 
cazul în care solicitantul decide să-și 
retragă cererea.

Confidențialitatea se păstrează până la 
expirarea termenului respectiv.

Or. en
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Justificare

Este important să de precizat că solicitanții au dreptul la confidențialitate timp de trei 
săptămâni în orice situație, înainte de a lua decizia de a-și retrage cererea.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 4

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), în cazul în care solicitantul 
nu și-a retras cererea, Comisia decide,
acordând mare atenție cererii 
solicitantului, ce părți ale informațiilor 
rămân confidențiale și, în cazul în care o 
decizie a fost luată, notifică statele membre 
și solicitantul în consecință.

Cu toate acestea, tratamentul confidențial 
nu se aplică următoarelor informații:

Cu toate acestea, tratamentul confidențial 
nu se aplică următoarelor informații:

(a) numele și adresa solicitantului; (a) numele și adresa solicitantului;

(b) denumirea și descrierea alimentului 
nou;

(b) denumirea și descrierea alimentului 
nou;

(c) utilizarea propusă a alimentului nou; (c) condițiile propuse de utilizare a 
alimentului nou;

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

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

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

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

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să trateze cererile în mod confidențial cu excepția cazurilor clar definite în 
prezentul articol. Metodele de analiză ar trebui să rămână confidențiale datorită caracterului 
sensibil al datelor legate de piață.
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Amendamentul 86

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.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Justificare

Modificare lingvistică. 

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Aplicarea alineatelor (1) - (6) nu 
afectează circulația informațiilor privind 
aplicarea între Comisie, statele membre și 
EFSA.

(7) Aplicarea alineatelor (1) - (6) nu 
afectează schimbul de informații privind 
cererea între Comisie, statele membre și 
EFSA.

Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a oferi claritate. 
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Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 23

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) Comisia poate, din motive de siguranță 
alimentară și ținând seama de avizul EFSA, 
să impună cerințe de monitorizare după 
introducerea pe piață. Aceste cerințe sunt 
justificate în mod corespunzător și pot 
cuprinde, după caz, identificarea 
operatorilor pertinenți din sectorul 
alimentar.

(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 autoritatea competentă din oricare țară 
terță în care alimentul nou este introdus 
pe piață.

Or. en

Justificare

Cerințele de monitorizare după introducerea pe piață și cerințele suplimentare de informare 
ar trebui să fie tratate separat. Textul noului articol 23 reflectă exprimarea propusă de 
Consiliu, însă adaugă cuvintele „sunt justificate în mod corespunzătorˮ pentru a indica 
faptul că ar trebui să se aplice doar în situații excepționale.

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a
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Cerințe suplimentare de informare

Orice operator din sectorul alimentar care 
a introdus un aliment nou pe piață va 
informa imediat Comisia cu privire la 
orice informații de care dispune privind:

(a) orice informație științifică sau tehnică 
nouă 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.

Comisia pune informațiile respective la 
dispoziția statelor membre.

Or. en

Justificare

Cerințele suplimentare de informare ar trebui să fie tratate separat de cerințele de 
monitorizare după introducerea pe piață.

Amendamentul 90

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 autorizării alimentului nou fără 
acordul solicitantului inițial. 

Or. en
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Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a oferi claritate. 

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Protecția datelor se acordă atunci când sunt 
îndeplinite următoarele condiții: 

Protecția datelor se acordă de către 
Comisie atunci când sunt îndeplinite 
următoarele condiții: 

(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, 
indiferent dacă informațiile au fost sau 
nu publicate într-o revistă științifică; 

(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 inițial 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

(c) alimentul nou nu ar fi putut fi autorizat 
fără furnizarea de către solicitantul 
anterior a dovezilor științifice care fac 
obiectul unui drept de proprietate 
intelectuală sau a datelor științifice.

(c) alimentul nou nu ar fi putut fi autorizat 
fără furnizarea de către solicitantul inițial a 
dovezilor științifice care fac obiectul unui 
drept de proprietate intelectuală sau a 
datelor științifice.

Cu toate acestea, un solicitant anterior 
poate conveni cu un solicitant ulterior ca 
astfel de dovezi științifice și date științifice 
să poată fi utilizate.

Cu toate acestea, un solicitant anterior 
poate conveni cu un solicitant ulterior ca 
astfel de dovezi științifice și date științifice 
să poată fi utilizate.

Or. en

Justificare

Protecția datelor ar trebui să fie acordată în cazul publicării unor studii într-o revistă 
științifică. Este extrem de important pentru inovare că industria să colaboreze îndeaproape 
cu oameni de știință și cadre universitare. Dispozițiile privind protecția datelor nu ar trebui 
să fie în detrimentul cooperării acestora. Aliniere cu obiectivul Consiliului de a oferi 
claritate. 
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Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) faptul că alimentul nou nu poate fi 
autorizat pentru introducerea pe piață pe 
teritoriul Uniunii decât de către solicitantul 
menționat la litera (c) pe perioada 
protecției datelor, cu excepția cazului în 
care un solicitant ulterior obține autorizația 
pentru alimentul nou fără a face trimitere la 
dovezile științifice sau datele științifice 
care fac obiectul unui drept de proprietate 
intelectuală, desemnate ca atare de către 
solicitantul anterior sau cu acordul 
solicitantului anterior;

(d) faptul că alimentul nou nu poate fi 
autorizat pentru introducerea pe piață pe 
teritoriul Uniunii decât de către solicitantul 
menționat la litera (c) pe perioada 
protecției datelor, cu excepția cazului în 
care un solicitant ulterior obține autorizația 
pentru alimentul nou fără a face trimitere la 
dovezile științifice sau datele științifice 
care fac obiectul unui drept de proprietate 
intelectuală, desemnate ca atare de către 
solicitantul anterior sau cu acordul 
solicitantului inițial;

Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a oferi claritate. 

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dovezile științifice sau datele științifice 
protejate în conformitate cu articolul 24 
sau pentru care perioada de protecție a 
expirat în temeiul articolului respectiv nu 
mai beneficiază de protecție.

(2) Nu se reînnoiește protecția acordată 
dovezilor științifice sau datelor științifice 
protejate în conformitate cu articolul 24 
sau pentru care perioada de protecție a 
expirat în temeiul articolului respectiv.

Or. en

Justificare

Aliniere cu obiectivul Consiliului de a oferi claritate. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

Context
Normele Uniunii privind alimentele noi au fost stabilite la 15 mai 1997 prin intrarea în 
vigoare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei. Operatorii din sectorul alimentar, părțile 
interesate din industrie și factorii de decizie din instituțiile Uniunii au recunoscut faptul că 
orice aliment nou sau ingredient alimentar nou necesită o autorizare prealabilă introducerii pe 
piață, pentru a menține un nivel înalt de protecție a sănătății umane și a intereselor 
consumatorilor la care se așteaptă cetățenii europeni. 
Totuși, nimeni nu ar fi putut să prevadă evoluțiile științifice și tehnologice importante din 
sectorul alimentar din perioada respectivă, care au pus sub semnul întrebării caracterul 
adecvat al definiției actuale a alimentelor noi din Regulamentul (CE) nr. 258/97. O gamă 
largă de alimente și ingrediente alimentare noi au fost dezvoltate de la intrarea în vigoare a 
regulamentului, inclusiv alimente care fie conțin, fie sunt compuse sau fabricate din 
microorganisme, ciuperci și alge, sau alimente cu o structură moleculară primară modificată 
în mod intenționat. Definiția actuală a alimentelor noi nu acoperă aceste tipuri de alimente și 
de ingrediente alimentare. 
Este în mod evident necesară o revizuire a definiției cuprinse în regulament. S-a încercat 
revizuirea regulamentului în cadrul unei propuneri a Comisiei din 2008. În pofida existenței 
unui acord important în etapa comitetului de conciliere, includerea plasării pe piață a 
alimentelor provenite din animale clonate s-a dovedit a fi în cele din urmă un subiect prea 
controversat pentru a se putea ajunge la un acord politic. În decembrie 2013, Comisia a 
revenit cu o nouă propunere de a revizui regulamentul actual, integrând domeniile asupra 
cărora s-a ajuns anterior la un acord în etapa comitetului de conciliere, însă excluzând 
aspectul referitor la clonare, cu privire la care Comisia a optat în schimb să publice două 
propuneri separate. 
Clarificarea domeniului de aplicare și a definiției a ceea ce constituie un aliment nou rămâne, 
așadar, un aspect aflat în cumpănă. Totuși, acesta nu este singurul aspect care merită o analiză 
mai aprofundată. Pe lângă domeniul de aplicare și definiție, celelalte domenii de interes major 
sunt întrebarea dacă raționalizarea procedurii de autorizare poate fi realizată prin intermediul 
propunerilor Comisiei și, de asemenea, dacă dispozițiile referitoare la protecția datelor sunt 
suficiente pentru a stimula inovarea și competitivitatea în cadrul industriei alimentarea la 
nivel european.
Cele trei domenii esențiale ale definiției, raționalizarea procesului de autorizare și dispozițiile 
solide privind protecția datelor nu reprezintă o listă exhaustivă, ci doar principale mele motive 
de îngrijorare legate de propunerea Comisiei și, prin urmare, obiectul amendamentelor mele.

Obiect, scop și domeniu de aplicare
Intenția Regulamentului (CE) nr. 258/97 a fost de a introduce o evaluare a siguranței înainte 
de a introduce pe piață diferite categorii de produse bine definite, astfel încât niciun aliment 
nou introdus pe piață să nu aibă un impact negativ asupra sănătății umane, a intereselor 
consumatorilor sau a funcționării pieței interne. Un alt obiectiv a fost ca noile compoziții ale 
produselor alimentare ce folosesc ingrediente existente care au intrat pe piață după 15 mai 
1997 să nu fie împovărate în mod excesiv de Regulamentul privind alimentele noi. 
Noua propunere a Comisiei păstrează dispoziția conform căreia un aliment nou reprezintă un 
aliment sau un ingredient alimentar introdus pe piață, care nu a fost utilizat pentru consumul 
uman în mod semnificativ înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 258/97. 
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Diferența importantă din noua propunere este înlăturarea categoriilor clar delimitate a ceea ce 
constituie un aliment nou. Categoriile enumerate sunt utilizate mai degrabă ca exemple, decât 
ca o listă exhaustivă de alimente noi.
În urma unei ample consultări cu producătorii locali, experții din industrie și operatorii din 
sectorul alimentar, este evident că definiția propusă nu este deloc satisfăcătoare, nu prezintă 
certitudine juridică și nu clarifică domeniul de aplicare și definiția unui „aliment nouˮ - acesta 
fiind obiectivul esențial al noilor propuneri ale Comisiei. Deși intenția Comisiei de a extinde 
conceptul de aliment nou pentru a acoperi orice tip de inovare alimentară este una lăudabilă, 
înlăturarea categoriilor a creat un sentiment de neliniște considerabil, numeroase părți 
participante punându-și întrebarea dacă definiția se va aplica în mod retroactiv tuturor 
alimentelor care au fost introduse pe piață din 15 mai 1997 și dacă astfel de produse pot face 
obiectul unei acțiuni în justiție inițiate de către statele membre sau de concurenții lor 
comerciali. 
Deși toate părțile interesate din sectorul alimentar au fost de acord că noua definiție ar fi 
inaplicabilă, au existat mai multe opinii divergente cu privire la definiția ce ar trebui să-i ia 
locul. Având în vedere nevoia de a recunoaște evoluțiile științifice și tehnologice din sectorul 
alimentar și de a îmbunătăți certitudinea juridică, consider că modul cel mai adecvat de a
acționa este de a reintroduce categoriile de alimente noi într-o formă actualizată, în încercarea 
de a face ca regulamentul privind alimentele noi să reziste în viitor la evoluțiile neprevăzute 
ale industriei. 
Prin urmare, am depus amendamente pentru a reintroduce categoriile de alimente și a 
introduce noi categorii de alimente cu o structură moleculară primară nouă sau modificată în 
mod intenționat; alimente care fie conțin, fie sunt compuse sau fabricate din microorganisme, 
ciuperci și alge; și noi alimente care conțin, sunt compuse sau fabricate din plante sau 
animale, pentru a adapta regulamentul la progresul tehnologic, precum și noi tipuri de 
alimente care intră pe piața Uniunii. 

Raționalizarea procedurii de autorizare
Unul dintre obiectivele declarate ale Comisiei în noua propunere este de a simplifica și de a 
raționaliza procesul normativ, reducând astfel povara administrativă asupra solicitanților, 
autorităților din statele membre și a Comisiei.
Procesul actual de autorizare prealabilă introducerii pe piață a fost criticat pentru că este prea 
costisitor și că durează prea mult, cercetările demonstrând că pentru soluționarea cu succes a 
unei cereri de autorizare pentru un aliment nou este necesară, în medie, o perioadă de trei ani. 
Necesitatea de a prezenta cererile atât autorității relevante din statul membru, cât și Comisiei 
reprezintă o dublare inutilă a timpului și resurselor cheltuite pentru fiecare cerere. 
Comisia a recunoscut în mod corect că termenele lungi din cadrul procedurii, precum și 
costurile implicate de prezentarea cererii au creat un obstacol în calea inovării și participării 
IMM-urilor. Trecerea spre centralizarea și raționalizarea procedurii de autorizare este 
binevenită; totuși, sunt preocupat de faptul că propunerile Comisiei nu merg suficient de 
departe pentru a reduce termenele cu care s-ar putea confrunta solicitanții. 
Am introdus amendamente acolo unde am considerat că procesul de cerere ar putea fi 
eficientizat dacă termenele diferitelor etape ale procesului de cerere ar fi fixe sau reduse. De 
exemplu, în cazul în care Comisia solicită un aviz din partea Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară (EFSA), aceasta ar trebui să transmită EFSA o cerere valabilă de 
autorizare a unui aliment nou, în termen de o lună, și nu într-o perioadă de timp 
nedeterminată. În același mod, consider că ar trebui redus numărul de luni de care dispune 
Comisia pentru a prezenta un proiect de act de punere în aplicare Comitetului permanent 



PR\1036384RO.doc 65/66 PE537.480v02-00

RO

pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, pentru ca procesul să devină mai eficient din 
punctul de vedere al timpului. 
Introducerea acestor termene nu doar că va crește eficacitatea procesului de autorizare, ci va și 
oferi un element suplimentar de siguranță atât pentru solicitanți, cât și pentru statele membre 
și Comisie. Propunerile, astfel cum au fost modificate, prezintă un grad de flexibilitate atât 
pentru Comisie, cât și pentru EFSA, oferind posibilitatea de a prelungi termenele atunci când 
este necesar în cadrul procedurii de cerere. Aceste prelungiri ar trebui să reprezinte mai 
degrabă o excepție decât o practică obișnuită.

Protecția datelor 
Cu toate că procedura de autorizare raționalizată ar reduce, fără îndoială, costurile suportate 
de solicitanți, aceasta reprezintă în mod inevitabil un efort care poate determina costuri 
considerabile, în special în cazul în care solicitantul a dezvoltat noi tehnici de producție, noi 
metodologii științifice, sau, mai mult, a trebuit să colecteze datele relevante pentru a se 
conforma dispoziției privind „istoricul de utilizare alimentară în condiții de siguranțăˮ care se 
aplică alimentelor tradiționale provenite din țările terțe. 
Investiția unui solicitant ar trebui să fie protejată în mod adecvat dacă se dorește ca operatorii 
din sectorul alimentar să fie încurajați să îmbunătățească competitivitatea și inovarea în cadrul 
industriei. Conform propunerilor Comisiei, un solicitant poate obține o perioadă de cinci ani 
de protecție a datelor pentru produsele inovatoare. Este necesar un regim solid de protecție a 
datelor pentru a compensa procedura de autorizare generică creată de Comisie, în care 
autorizarea unui aliment nou va permite unui concurent să introducă alimente și ingrediente 
alimentare similare pe piață. 
Trecerea de la „echivalența substanțialăˮ din actualul regulament la autorizațiile generice din 
noua propunere are potențialul de a stimula inovarea. Totuși, forma actuală a propunerii 
amenință contribuția deseori neprețuită care poate fi obținută prin colaborarea dintre 
cercetătorii științifici din institutele de cercetare sau universități și solicitanți. Ar trebui să se 
asigure protecția datelor în cazul publicării studiilor în reviste științifice, de o manieră 
similară cu regimurile de protecție a datelor din Statele Unite ale Americii, pentru a încuraja 
relațiile de colaborare pozitive, în loc de a le reprima.
În plus, revizuirea studiului de impact din 2008 al Comisiei prezentat Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară a identificat o problemă privind posibilele contradicții 
între Regulamentul (CE) nr. 258/97 și Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, și anume că un 
solicitant poate cere autorizarea unui aliment nou și a unei mențiuni de sănătate sau a unor 
mențiuni care urmează a fi introduse pe produsul alimentar respectiv, caz în care protecția 
datelor se justifică în temeiul dispozițiilor ambelor regulamente. Deși modificarea 
Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 nu intră în sfera de cuprindere a prezentei propuneri, 
consider că Comisia ar trebui să depună toate eforturile pentru a administra cererile în mod 
simultan în aceste cazuri, astfel încât solicitanții care primesc un răspuns pozitiv în temeiul 
unui regulament să nu se confrunte cu întârzieri în temeiul celuilalt regulament. 
Necesitatea de a dispune de un regim solid de protecție a datelor nu ar trebui să fie în 
detrimentul unei transparențe crescute a procedurii de autorizare și, în consecință, am depus 
amendamente prin care se cere Comisiei să publice orientări detaliate destinate potențialilor 
solicitanți, precum și să informeze solicitanții și autoritățile din statele membre cu privire la 
evoluția unei cereri în fiecare etapă a procedurii.

Concluzie 
Revizuirea Regulamentului privind alimentele noi este pe deplin rațională și cu adevărat 
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necesară, având în vedere progresul științific și tehnologic realizat în industria alimentară din 
15 mai 1997. Sectorul alimentar constituie unul dintre sectoarele cele mai competitive și 
inovatoare din piața internă a Uniunii, prin urmare, este adecvat ca actele legislative să 
reflecte noile realități. 
În urma unei ample consultări cu producătorii locali, experții din industrie și operatorii din 
sectorul alimentar, este evident că cele trei motive principale de îngrijorare reprezintă definiția 
unui aliment nou, raționalizarea procedurii de autorizare și dispozițiile solide privind protecția 
datelor. În domeniul complex și tehnic al noilor alimente, părțile interesante au cel mai mult 
nevoie ca procedura să fie eficientă, să ofere certitudine și protecție adecvată produselor 
acestora. Consider că amendamentele prezentate în acest raport reprezintă modificări raționale 
și realizabile ale propunerilor Comisiei, recunoscând, totodată, tendința Consiliului de a 
promova o mai mare claritate într-un viitor regulament privind noile alimente.


