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21.10.2015 A8-0046/106 

Amendamentul  106 

Pavel Poc 

în numele Grupului S&D 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul id (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (id) alimente care au la bază plante sau 

părți din acestea sau care sunt izolate ori 

produse din acestea, cu excepția cazului 

în care alimentele respective au un istoric 

de utilizare alimentară în condiții de 

siguranță pe teritoriul Uniunii și au la 

bază, sunt izolate sau produse dintr-o 

plantă sau o varietate a aceleiași specii 

obținute cu ajutorul unor: 

 - practici de înmulțire tradiționale care nu 

au fost utilizate pentru producția 

alimentară pe teritoriul Uniunii înainte de 

15 mai 1997; sau 

 - practici de înmulțire netradiționale care 

nu au fost utilizate pentru producția 

alimentară pe teritoriul Uniunii înainte de 

15 mai 1997 și care nu duc la schimbări 

semnificative în compoziția sau structura 

alimentelor care să le afecteze valoarea 

nutritivă, metabolismul sau nivelul de 

substanțe nedorite; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/107 

Amendamentul  107 

Pavel Poc 

în numele Grupului S&D 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ie (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ie) alimente care au la bază, sunt izolate 

sau produse din animale sau din părți ale 

acestora, cu excepția animalelor obținute 

prin practici de reproducere tradiționale 

care au fost utilizate pe teritoriul Uniunii 

înainte de 15 mai 1997, iar alimentele 

produse din respectivele animale au un 

istoric de utilizare în condiții de siguranță 

alimentară pe teritoriul Uniunii; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/108 

Amendamentul  108 

Pavel Poc 

în numele Grupului S&D 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul if (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (if) alimente care au la bază culturi de 

celule sau culturi de țesuturi obținute din 

animale, plante, microorganisme, ciuperci 

sau alge sau care sunt izolate ori produse 

din acestea; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/109 

Amendamentul  109 

Pavel Poc 

în numele Grupului S&D 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) „aliment care conține sau care are la 

bază nanomateriale fabricate” astfel cum 

este definit la articolul 2 alineatul (2) 

litera (t) din Regulamentul (UE) nr. 

1169/2011; 

(ii) aliment care conține sau care are la 

bază „nanomateriale fabricate” astfel cum 

este definit la litera (aa) din prezentul 

alineat; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/110 

Amendamentul  110 

Pavel Poc 

în numele Grupului S&D 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul iii – liniuța 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– a fost aplicat un nou proces de producție 

astfel cum este menționat la litera (i) din 

prezentul alineat; sau 

- a fost aplicat un proces de producție care 

nu a fost utilizat pentru producția 

alimentară pe teritoriul Uniunii înainte de 

15 mai 1997, astfel cum este menționat la 

litera (a) punctul (i) din prezentul alineat; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/111 

Amendamentul  111 

Pavel Poc 

în numele Grupului S&D 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul iii – liniuța 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– aceste substanțe conțin sau au la bază 

„nanomateriale fabricate” astfel cum sunt 

definite la articolul 2 alineatul (2) litera (t) 

din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011; 

- conțin sau au la bază „nanomateriale 

fabricate” astfel cum sunt definite la litera 

(a a) din prezentul alineat; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/112 

Amendamentul  112 

Pavel Poc 

în numele Grupului S&D 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul iva (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iva) - alimente din clone de animale 

și/sau din descendenți ai acestora 

conform articolului 29a; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/113 

Amendamentul  113 

Pavel Poc 

în numele Grupului S&D 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) „nanomaterial fabricat” înseamnă 

orice material fabricat în mod intenționat, 

care conține particule, fie într-o stare 

liberă, fie formând agregate sau 

aglomerate, atunci când una sau mai 

multe dimensiuni externe a cel puțin 10 % 

din particule calculate folosind distribuția 

dimensională după număr se încadrează 

în intervalul de mărime 1 nm-100 nm; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/114 

Amendamentul  114 

Pavel Poc 

în numele Grupului S&D 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Procedura de autorizare a introducerii pe 

piață pe teritoriul Uniunii a alimentelor noi 

și de actualizare a listei Uniunii, în 

conformitate cu dispozițiile de la 

articolul 8 se încheie prin adoptarea unui 

act de punere în aplicare în conformitate 

cu articolul 11. 

3. Procedura de autorizare a introducerii pe 

piață pe teritoriul Uniunii a alimentelor noi 

și de actualizare a listei Uniunii, în 

conformitate cu dispozițiile de la 

articolul 8 se încheie prin adoptarea unui 

act delegat în conformitate cu articolul 11 

și articolul 26a. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/115 

Amendamentul  115 

Pavel Poc 

în numele Grupului S&D 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Alimentele noi 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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: 

În termen de șapte luni de la data publicării 

avizului Autorității, Comisia prezintă un 

proiect de act delegat pentru autorizarea 

introducerii pe piață pe teritoriul Uniunii 

a unui aliment nou și de actualizare a 

listei Uniunii, luând în considerare 

următoarele: 

Or. en 

 

 


