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21.10.2015 A8-0046/116 

Amendamentul  116 

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 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Acest act de punere în aplicare se adoptă 

în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 27 

alineatul (3). 

Acest act delegat se adoptă în conformitate 

cu articolul 26a. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/117 

Amendamentul  117 

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 17 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În termen de trei luni de la data publicării 

avizului EFSA, Comisia prezintă 

comitetului menționat la articolul 27 

alineatul (1) un proiect de act de punere în 

aplicare pentru autorizarea introducerii pe 

piață pe teritoriul Uniunii a alimentelor 

tradiționale din țări terțe și de actualizare a 

listei Uniunii, luând în considerare 

următoarele: 

În termen de trei luni de la data publicării 

avizului Autorității, Comisia este 

împuternicită să prezinte un proiect de act 

delegat pentru autorizarea introducerii pe 

piață pe teritoriul Uniunii a alimentelor 

tradiționale din țări terțe și de actualizare a 

listei Uniunii, luând în considerare 

următoarele: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/118 

Amendamentul  118 

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 17 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Acest act de punere în aplicare se adoptă 

în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 27 

alineatul (3). 

Acest act delegat se adoptă în conformitate 

cu articolul 26a. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/119 

Amendamentul  119 

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 23 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 23a 

 Privilegii ale statelor membre 

 1. În cazul în care un stat membru, ca 

urmare a unor noi informații sau a unei 

reevaluări a informațiilor existente, are 

motive întemeiate pentru a considera că 

utilizarea unui aliment sau a unui 

ingredient alimentar care respectă 

prezentul regulament pune în pericol 

sănătatea umană sau mediul, statul 

membru respectiv poate impune restricții 

temporare sau poate suspenda 

comercializarea și utilizarea alimentului 

sau a ingredientului alimentar în cauză 

pe teritoriul său. Acesta informează de 

îndată celelalte state membre și Comisia 

cu privire la aceste restricții, precizând 

motivele deciziei sale. 

 2. Comisia examinează, în strânsă 

cooperare cu EFSA și în cel mai scurt 

timp posibil, motivele menționate la 

alineatul (1) și ia măsurile necesare. 

Statul membru care a luat decizia 
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menționată la alineatul (1) o poate 

menține până la intrarea în vigoare a 

măsurilor. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/120 

Amendamentul  120 

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 26 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 26a 

 Exercitarea delegării de competențe 

 1. Competența de a adopta acte delegate 

este conferită Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol. 

 2. Competența de a adopta actele delegate 

menționate la articolul 9 alineatul (3), 

articolul 11 alineatul (1) și articolul 17 

alineatul (1) este conferită Comisiei 

pentru o perioadă de cinci ani începând 

de la data intrării în vigoare a prezentului 

regulament. Comisia prezintă un raport 

privind delegarea de competențe cel târziu 

cu nouă luni înainte de încheierea 

perioadei de cinci ani. Delegarea de 

competențe se prelungește tacit cu 

perioade de timp identice, cu excepția 

cazului în care Parlamentul European 

sau Consiliul se opun prelungirii 

respective cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 

 3. Delegarea competenței menționate la 
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articolul 9 alineatul (3), la articolul 11 

alineatul (1) și la articolul 17 alineatul (1) 

poate fi revocată oricând de Parlamentul 

European sau de Consiliu. O decizie de 

revocare pune capăt delegării de 

competențe specificate în decizia 

respectivă. Decizia produce efecte din ziua 

care urmează datei publicării acesteia în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 

de la o dată ulterioară menționată în 

decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 

delegate care sunt deja în vigoare. 

 4. De îndată ce adoptă un act delegat, 

Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului. 

 5. Un act delegat adoptat în conformitate 

cu articolul 9 alineatul (3), articolul 11 

alineatul (1) și articolul 17 alineatul (1) 

intră în vigoare numai în cazul în care nu 

a fost exprimată nicio obiecție nici din 

partea Parlamentului European, nici a 

Consiliului în termen de două luni de la 

notificarea actului respectiv 

Parlamentului European și Consiliului 

sau în cazul în care, înainte de expirarea 

termenului respectiv, Parlamentul 

European și Consiliul au informat 

Comisia cu privire la faptul că nu vor 

formula obiecții. La inițiativa 

Parlamentului European sau a 

Consiliului, această perioadă de obiecții 

se prelungește cu două luni. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/121 

Amendamentul  121 

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 29 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 29 a 

 Măsuri tranzitorii privind alimentele din 

clone animale și din descendenți ai 

acestora 

 Până la intrarea în vigoare a unei 

legislații specifice privind alimentele 

provenite de la animale clonate și 

descendenți ai acestora, aceste alimente 

sunt însoțite, dacă sunt comercializate pe 

piața din Uniune, inclusiv importurile, de 

următoarea informație destinată 

consumatorului final: „alimente provenite 

de la animale clonate/descendenți ai 

animalelor clonate”. În cazul alimentelor 

preambalate, această informație despre 

aliment se furnizează pe o etichetă. În 

toate celelalte cazuri, această informație 

despre aliment se furnizează pe un alt 

material însoțitor. 

Or. en 
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