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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

 

 

În ianuarie 2008, Comisia a propus revizuirea legislației UE privind alimentele noi 

(2008/0002(COD)). Totuși, procedura legislativă a eșuat în faza de conciliere, în special din 

cauza dezacordurilor cu privire la includerea alimentelor obținute din animalele clonate în 

domeniul de aplicare al regulamentului. În decembrie 2013, Comisia a adoptat un pachet 

revizuit de măsuri privind clonarea animalelor și alimentele noi. 

 

Propunerea de regulament privind alimentele noi nu mai vizează alimentele obținute din 

animalele clonate, deoarece acestea sunt reglementate printr-o propunere separată în cadrul 

pachetului legislativ. Raportoarea salută faptul că alimentele obținute din animalele clonate nu 

au fost incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament, ci într-o propunere 

specifică, așa cum solicitase în prealabil Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. 

Propunerea nu vizează nici alimentele modificate genetic care intră în domeniul de aplicare al 

Regulamentului (CE) nr. 1829/20031. 

 

Propunerea privind alimentele noi vizează revizuirea legislației actuale privind alimentele noi 

[Regulamentul (CE) nr. 258/972 și Regulamentul (CE) nr. 1852/20013] pentru a actualiza și a 

simplifica actualele proceduri de autorizare și pentru a se ține seama de evoluțiile recente în 

legislația Uniunii. Prin regulamentul propus, Comisia intenționează să creeze un sistem 

centralizat de autorizare, care ar trebui să ofere mai multă siguranță pentru solicitanții care cer 

autorizarea pentru un aliment nou și ar trebui să simplifice și să grăbească procesul de 

autorizare. Raportoarea este de acord cu necesitatea de a simplifica actuala procedură de 

autorizare, dar susține că ar trebui acordată prioritate protejării siguranței alimentare și a 

sănătății consumatorilor, în toate etapele procedurii de autorizare a alimentelor noi. În plus, în 

conformitate cu principiul precauției, Uniunea ar trebui să ofere cetățenilor săi o serie de 

garanții privind siguranța alimentelor introduse pe piață în Uniune.  

 

Pentru a elimina barierele în calea comerțului create de actualul proces anevoios de 

autorizare, propunerea introduce și un proces de autorizare simplificat în cazul alimentelor 

tradiționale provenite din țări terțe. Dacă pot fi aduse dovezi de utilizare în condiții de 

siguranță în țara terță și dacă nu sunt obiecții legate de siguranță din partea statelor membre 

sau a EFSA, atunci se permite introducerea pe piața UE a alimentului în cauză. Raportoarea 

consideră că și pentru alimentele din țările terțe ar trebui să existe obligația de a îndeplini 

standarde echivalente celor impuse în cazul alimentelor din UE.  

 

Raportoarea consideră, de asemenea, că statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 

                                                 
1  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). 
2  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. 
3  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. 
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consulta Comisia sau alte state membre atunci când au dificultăți în a stabili dacă un aliment 

intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, după ce au analizat toate informațiile 

furnizate de operatorii din sectorul alimentar. 

 

În același timp, la evaluarea siguranței unui aliment nou care ar urma să înlocuiască un 

aliment similar, EFSA trebuie să se asigure că alimentul nou nu creează un dezavantaj din 

punct de vedere nutrițional pentru consumator față de alimentul pe care urmează să-l 

înlocuiască. 

 

Comisia propune întocmirea listei inițiale a Uniunii de alimente noi autorizate și de alimente 

tradiționale provenite din țări terțe prin intermediul unui act de punere în aplicare. Totuși, lista 

alimentelor noi este un element esențial, care ar trebui să figureze în actul de bază (în anexă). 

În plus, ar trebui prevăzută posibilitatea actualizării listei de alimente noi, printr-o procedură 

mai puțin anevoioasă ca cea pentru un act juridic de bază, utilizând actele delegate.  

 
 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 

publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

 

 

 

 

Amendamentul  1 

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 și protecția 

sănătății animalelor. În plus, ar trebui 

aplicat principiul precauției, astfel cum 

este enunțat în Regulamentul (CE) nr. 

178/2002 al Parlamentului European și al 

Consiliului1a. 
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 __________________ 

 1a 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). 

 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Standardele stabilite în legislația 

Uniunii ar trebui aplicate tuturor 

alimentelor introduse pe piața Uniunii, 

inclusiv alimentelor importate din țări 

terțe. 

Justificare 

Acest amendament a fost adoptat de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală în avizul 

său din prima lectură privind propunerea din 2008 (2008/0002(COD)) și pare oportună 

reiterarea faptului că standardele Uniunii ar trebuie se fie aplicate și alimentelor importate. 

 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(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 

prevăzute la articolul 1 din Regulamentul 

(CE) nr. 258/97 ar trebui să fie clarificate și 

actualizate. 

__________________  

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). 

 

 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Alimentele și ingredientele 

alimentare care fac parte din categoriile 

enumerate mai jos ar trebui să fie 

considerate alimente noi în conformitate 

cu definiția din prezentul regulament: 

alimente și ingrediente alimentare cu o 

structură moleculară primară nouă sau 

modificată în mod intenționat; alimente și 

ingrediente alimentare care sunt compuse 

din microorganisme, ciuperci, alge sau 

alte materiale de origine biologică sau 

minerală sau sunt obținute din acestea; 

alimente care fie conțin plante sau părți 

ale acestora, fie sunt compuse sau 

fabricate din plante sau din părți ale 

acestora, cu excepția plantelor obținute 

prin practicile de înmulțire sau 
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reproducere tradiționale și care au un 

istoric de utilizare în condiții de siguranță 

pe piața 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; și alimente care fie conțin 

insecte sau părți ale acestora, fie sunt 

compuse sau fabricate din insecte sau din 

părți ale acestora; 

 

 

Amendamentul  5 

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 

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. 

(6) Pentru a asigura continuitatea normelor 

prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 

258/97, absența utilizării pentru consumul 

uman la un nivel semnificativ sau 

neintroducerea pe piața 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. 

Justificare 

Consecință a modificărilor propuse la articolul 2 alineatul (2) litera (a). 

 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 
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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 și a mediului. 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. 

__________________ __________________ 

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 

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. 

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 

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. 

 

 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 
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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 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. 

(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 alimentare. Prin urmare, această 

substanță ar trebui considerată a fi aliment 

nou în temeiul prezentului regulament și ar 

trebui să fie reevaluată în primul rând în 

conformitate cu prezentul regulament, 

după o evaluare completă a riscurilor și, 

ulterior, în conformitate cu legislația 

specifică relevantă. 

Justificare 

Consecință a modificărilor propuse la articolul 2 alineatul (2) litera (a) punctul (i). 

 

 

Amendamentul  8 

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 a alimentelor 

respective 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 zilnic al unei părți 

semnificative din populația țării. 

Evaluarea siguranței și gestionarea 

acestora ar trebui să țină cont de istoricul 

utilizării lor alimentare în condiții de 
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siguranță în țara terță respectivă, cu 

excepția utilizărilor nealimentare, a 

utilizărilor care nu au loc în cadrul unui 

regim alimentar normal și a utilizărilor în 

scopuri medicale. De asemenea, ar trebui 

să se țină seama de faptul că structura și 

caracteristicile alimentelor provenite din 

țări terțe pot varia în funcție de condițiile 

climatice. 

 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Pentru a stabili dacă un aliment a 

fost folosit pentru consumul uman într-o 

măsură semnificativă într-o țară terță, ar 

trebui să se efectueze o evaluare 

întemeiată pe informațiile furnizate de 

operatorii din sectorul alimentar și, după 

caz, pe alte informații disponibile în țările 

terțe. În cazul în care informațiile 

referitoare la consumul uman al unui 

aliment nu sunt suficiente, ar trebui să se 

stabilească o procedură simplă și 

transparentă de colectare a acestor 

informații, cu implicarea Comisiei, a 

Autorității Europene pentru Siguranța 

Alimentară (EFSA) și a operatorilor din 

sectorul alimentar. Ar trebui conferite 

competențe de executare Comisiei pentru 

a defini cu o mai mare precizie etapele 

procedurale ale unui astfel de proces de 

consultare. 

Justificare 

Acest amendament vizează să clarifice noțiunea de consum „la un nivel semnificativ”. 

 

 



 

AD\1039139RO.doc 11/45 PE537.498v03-00 

 RO 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Ar trebui să fie conferite competențe 

de executare Comisiei pentru ca aceasta 

să decidă dacă un anumit aliment se 

încadrează în definiția unui aliment nou 

și, prin urmare, se supune normelor 

privind alimentele noi prevăzute de 

prezentul regulament. 

eliminat 

 

 

Amendamentul  11 

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. 

(Nu privește versiunea în limba română.) 
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Justificare 

Amendament lingvistic - nu privește versiunea în limba engleză, ci doar pe cea în franceză. 

 

Amendamentul  12 

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 

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. 

(17) Alimentele noi ar trebui autorizate și 

utilizate numai dacă îndeplinesc criteriile 

prevăzute în prezentul regulament. 

Alimentele noi ar trebui să fie sigure, iar 

evaluarea siguranței lor ar trebui să se 

bazeze pe principiul precauției, astfel cum 

este stabilit la articolul 7 din 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002. În plus, 

utilizarea lor nu ar trebui să inducă 

consumatorul în eroare. Prin 

urmare, consumatorii ar trebui să fie 

informați cu privire la conținutul 

alimentelor noi, la ingredientele lor, 

precum și la tehnologiile folosite pentru 

fabricarea lor. Cerințele referitoare la 

etichetarea produselor sunt așadar 

deosebit de importante, în special în cazul 

în care alimentele noi au fost produse 

folosind metode noi de creștere a 

animalelor sau de cultivare a pământului, 

materiale noi sau procese de producție 

noi. De asemenea, în cazul în care un 

aliment nou este destinat 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 sau să fie de calitate 

inferioară. 

Justificare 

Prima parte a acestui amendament a fost adoptată de Comisia pentru agricultură și 

dezvoltare rurală în avizul său din prima lectură privind propunerea din 2008 

(2008/0002(COD)) și pare oportună reiterarea faptului că ar trebui aplicat principiul 

precauției. 
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Amendamentul  13 

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 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. 

Justificare 

Lista inițială a Uniunii de alimente noi autorizate și de alimente tradiționale provenite din 

țări terțe ar trebui anexată la prezentul regulament, iar lista ar trebui să fie actualizată prin 

intermediul actelor delegate. 

 

 

Amendamentul  14 

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 

(19) Este oportun să se autorizeze un 

aliment nou prin actualizarea listei Uniunii, 

sub rezerva îndeplinirii criteriilor și a 
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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. 

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. Lista Uniunii 

ar trebui să fie accesibilă cu ușurință și pe 

deplin transparentă. Competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 

290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei 

în ceea ce privește actualizarea listei 
Uniunii.  

Justificare 

Întrucât aceste măsuri au o sferă generală de aplicare, iar scopul lor este acela de a 

completa sau de a modifica anumite elemente neesențiale ale prezentului regulament, 

Comisia ar trebui să aibă competența de a adopta acte delegate în conformitate cu 

articolul 290 din TFUE în ceea ce privește actualizarea listei. 

 

 

Amendamentul  15 

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 

definească în mod clar și 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. 

EFSA, ale cărei evaluări ar trebui să fie 

efectuate într-un mod transparent, ar 

trebui să înființeze o rețea împreună cu 

statele membre și cu Comitetul consultativ 

pentru alimente și procesele de producție 

noi (ACNFP). Orice caracteristică nouă 

care poate avea un impact asupra 



 

AD\1039139RO.doc 15/45 PE537.498v03-00 

 RO 

sănătății ar trebui evaluată în mod 

individual. 

 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21a) Alimentele obținute din animale 

clonate sunt reglementate în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 258/1997 și 

urmează să fie vizate și de viitoarea 

Directivă privind introducerea pe piață a 

alimentelor obținute din animale clonate. 

În acest context, alimentele din animale 

clonate ar trebui să fie excluse din 

domeniul de aplicare al prezentului 

Regulament. 

 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 27 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) În vederea asigurării unor condiții 

uniforme pentru punerea în aplicare a 

prezentului regulament în ceea ce privește 

actualizarea listei Uniunii, în ceea ce 

privește adăugarea unui aliment 

tradițional provenit dintr-o țară terță, în 

cazul în care nu au fost exprimate obiecții 

motivate privind securitatea, competențele 

de executare ar trebui să fie conferite 

Comisiei. 

eliminat 

Justificare 

Lista inițială a Uniunii de alimente noi autorizate și de alimente tradiționale provenite din 

țări terțe ar trebui anexată la prezentul regulament, iar lista ar trebui să fie actualizată prin 

intermediul actelor delegate. 
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Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Considerentul 28 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) Competențele de executare legate de 

definiția „alimentului nou”, procesul de 

consultare care vizează determinarea 

statutului noului aliment, alte actualizări 

ale listei Uniunii, elaborarea și prezentarea 

cererilor sau notificărilor pentru includerea 

produselor alimentare pe lista Uniunii, 

modalitățile de verificare a valabilității 

cererilor sau notificărilor, tratamentul 

confidențial al datelor și dispozițiile 

tranzitorii, ar trebui exercitate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

182/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului22. 

(28) Competențele de executare legate de 

procesul de consultare care vizează 

stabilirea statutului de aliment nou, 

elaborarea și prezentarea cererilor sau 

notificărilor pentru includerea produselor 

alimentare pe lista Uniunii, modalitățile de 

verificare a valabilității cererilor sau 

notificărilor și dispozițiile privind 

tratamentul confidențial al datelor ar trebui 

exercitate în conformitate cu Regulamentul 

(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 

European și al Consiliului22. 

__________________ __________________ 

22 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 

22Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 

Justificare 

Amendamentul ține seama de modificările făcute la articolele referitoare la folosirea 

competențelor de executare sau a competențelor delegate. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Considerentul 28 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (28a) În vederea completării sau a 

modificării anumitor elemente neesențiale 

ale prezentului regulament, competența 

de a adopta acte în conformitate cu 

articolul 290 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene ar trebui 

delegată Comisiei în ceea ce privește 

definirea unui „aliment nou”, autorizarea 

unui aliment nou și a unui aliment 

tradițional provenit dintr-o țară terță, 

actualizarea listei Uniunii și adoptarea 

măsurilor tranzitorii. Este deosebit de 

important ca, în timpul lucrărilor 

pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți. Atunci când pregătește și 

elaborează acte delegate, Comisia ar 

trebui să asigure o transmitere simultană, 

în timp util și adecvată a documentelor 

relevante către Parlamentul European și 

Consiliu. 

Justificare 

Amendamentul ține seama de modificările făcute la articolele referitoare la folosirea 

competențelor de executare sau a competențelor delegate. 

 

 

Amendamentul  20 

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 pentru a asigura un 

nivel ridicat de protecție a sănătății umane, 

a intereselor consumatorilor și a mediului, 

precum și funcționarea eficientă a pieței 

interne, transparența, stimularea inovării 

în cadrul industriei agroalimentare și, 
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după caz, protecția sănătății animalelor. 
 

 

 

 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) alimentelor care intră sub incidența 

Directivei XXX/XX/UE al Consiliului 

privind [privind introducerea pe piață a 

alimentelor din clone animale]. 

eliminat 

 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Alimentele provenite din animale 

clonate nu sunt adăugate pe lista de 

alimente noi a Uniunii. 

 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) „aliment nou” înseamnă un aliment care 

nu a fost utilizat pentru consumul uman la 

un nivel semnificativ pe teritoriul Uniunii 

înainte de 15 mai 1997, indiferent de data 

aderării diferitelor state membre la Uniune 

și include în special: 

(a) „aliment nou” înseamnă orice aliment 

care nu a fost utilizat pentru consumul 

uman la un nivel semnificativ sau 

comercializat 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 
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categorii: 

Justificare 

Acest amendament vizează să îmbunătățească securitatea juridică. 

 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-ia) alimente sau ingrediente alimentare 

care prezintă o structură moleculară 

primară nouă sau modificată în mod 

intenționat; 

 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-ib) alimente și ingrediente alimentare 

care sunt compuse din microorganisme, 

ciuperci, alge sau alte materiale de 

origine biologică sau minerală sau sunt 

obținute din acestea; 

Justificare 

Prezentul amendament are drept scop adaptarea regulamentului la noile tehnologii, dar și la 

noile alimente care sunt introduse pe piață pe teritoriul Uniunii. 

 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul -ic (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-ic) alimente care fie conțin plante sau 

părți ale acestora, fie sunt compuse sau 

fabricate din plante sau din părți ale 

acestora, cu excepția plantelor obținute 

prin practicile de înmulțire sau 

reproducere tradiționale și care au un 

istoric de utilizare în condiții de siguranță 

pe piața 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; 

 

 

 

Amendamentul  27 

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 obținute printr-un nou tip de 

proces de producție, care nu a fost utilizat 

pentru producerea de alimente pe teritoriul 

Uniunii înainte de 15 mai 1997 și care 

duce la schimbări semnificative în 

compoziția sau structura alimentelor care le 

afectează valoarea nutritivă, modul în care 

sunt metabolizate sau nivelul de substanțe 

nedorite, determinate pe baza unei 

evaluări a riscurilor; 

 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul ia (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ia) alimente care fie conțin insecte sau 

părți ale acestora, fie sunt compuse sau 

fabricate din insecte sau din părți ale 

acestora; 

 

 

 

Amendamentul  29 

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 de 

alimente în cadrul Uniunii înainte de 15 

mai 1997; sau 

Justificare 

Amendamentul oferă clarificări. 

 

 

Amendamentul  30 

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. 
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Justificare 

Termenul „semnificativ” este mai potrivit în acest context. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ea (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) „animale clonate” înseamnă animale 

produse cu ajutorul unei metode de 

reproducere artificiale, asexuate, care are 

ca scop producerea unei copii identice sau 

aproape identice din punct de vedere 

genetic a unui animal individual; 

 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Competențe de executare privind definiția 

alimentelor noi la articolul 2 alineatul (2) 

litera (a) 

Competențe delegate privind definiția 

alimentelor noi de la articolul 2 

alineatul (2) litera (a) 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru a asigura punerea în aplicare 

uniformă a prezentului regulament, 

Comisia poate decide, prin intermediul 

unor acte de punere în aplicare, dacă un 

anumit aliment intră în definiția 

alimentelor noi, astfel cum se prevede la 

articolul 2 alineatul (2) litera (a). 

Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 26a 
pentru a decide dacă un anumit aliment 

intră în definiția alimentelor noi, astfel cum 

este prevăzută la articolul 2 alineatul (2) 

litera (a). 
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Justificare 

Este mai adecvată folosirea competențelor delegate pentru o decizie cu aplicare atât de 

generală, precum definiția unui aliment nou, care determină și domeniul de aplicare al 

prezentului regulament. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 27 

alineatul (3). 

eliminat 

 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Operatorii din sectorul alimentar 

verifică dacă alimentul pe care 

intenționează să îl introducă pe piață pe 

teritoriul Uniunii se înscrie în domeniul de 

aplicare al prezentului regulament. 

(Nu privește versiunea în limba română.) 

Justificare 

Amendament lingvistic - nu afectează versiunea în limba engleză, ci doar pe cea în franceză. 

 

Amendamentul  36 

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 

(2) Operatorii din sectorul alimentar 

consultă un stat membru atunci când nu 

sunt siguri dacă alimentul pe care 
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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. 

intenționează să îl introducă pe piață pe 

teritoriul Uniunii se înscrie în domeniul de 

aplicare al prezentului regulament. În acest 

caz, operatorii din sectorul alimentar 

furnizează toate informațiile necesare 

statului membru în cauză, pentru a-i 

permite să stabilească dacă un aliment 

intră sau nu în domeniul de aplicare al 

prezentului regulament. 

Justificare 

Operatorii din sectorul alimentar trebuie să pună la dispoziție toate informațiile relevante 

legate de noul produs pe care intenționează să-l introducă pe piață pentru a se stabili dacă 

este sau nu un aliment nou. 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Statele membre pot consulta Comisia 

și celelalte state membre pentru a stabili 

dacă un aliment intră în domeniul de 

aplicare al prezentului regulament. 

Justificare 

În cazul în care statele membre au îndoieli legate de includerea unui aliment în domeniul de 

aplicare al prezentului regulament, acestea au posibilitatea de a consulta Comisia și/sau 

celelalte state membre. 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Comisia stabilește și actualizează o 

listă a Uniunii a alimentelor noi autorizate 

care urmează a fi introduse pe piață pe 

teritoriul Uniunii în conformitate cu 

(1) O listă a Uniunii a alimentelor noi 

autorizate care urmează a fi introduse pe 

piață pe teritoriul Uniunii în conformitate 

cu articolele 6 și 8 (denumită în continuare 
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articolele 6, 7 și 8 (denumită în continuare 

„lista Uniunii”). 

„lista Uniunii”) este stabilită în anexă. 

Justificare 

Lista inițială a Uniunii de alimente noi autorizate și de alimente tradiționale provenite din 

țări terțe ar trebui anexată la prezentul regulament, iar lista ar trebui să fie actualizată prin 

intermediul actelor delegate. 

 

Amendamentul  39 

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 

utilizate în conformitate cu condițiile de 

utilizare și respectând cerințele de 

etichetare specificate în listă. 

Justificare 

Alimentele noi fac obiectul cerințelor de etichetare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 

1169/2011. 

 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Comisia publică lista Uniunii pe site-

ul său internet. 

 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) pe baza dovezilor științifice disponibile, 

nu pune nicio problemă de siguranță pentru 

sănătatea consumatorului; 

(a) pe baza dovezilor științifice disponibile 

și după aplicarea principiului precauției 

prevăzut la articolul 7 din Regulamentul 

(CE) nr. 178/2002, nu pune nicio problemă 

de siguranță pentru sănătatea umană și, 

după caz, pentru mediu; 

Justificare 

Prima parte a acestui amendament a fost adoptată de Comisia pentru agricultură și 

dezvoltare rurală în avizul său din prima lectură privind propunerea din 2008 

(2008/0002(COD)) și pare oportună reiterarea faptului că ar trebui aplicat principiul 

precauției. 

 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) utilizarea sa nu induce în eroare 

consumatorul; 

(b) utilizarea sa nu induce în niciun fel în 

eroare consumatorul; 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 7 eliminat 

Stabilirea inițială a listei Uniunii   

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. 
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Acest act de punere în aplicare se adoptă 

în conformitate cu procedura de 

consultare menționată la articolul 27 

alineatul (2). 

 

__________________  

23 Oficiul pentru Publicații: a se introduce 

data: 24 luni după intrarea în vigoare a 

prezentului regulament. 

 

Justificare 

Lista inițială a Uniunii de alimente noi autorizate și de alimente tradiționale provenite din 

țări terțe ar trebui anexată la prezentul regulament, iar lista ar trebui să fie actualizată prin 

intermediul actelor delegate. 

 

 

Amendamentul  44 

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 sau a condițiilor de 

utilizare, a cerințelor specifice 

suplimentare referitoare la etichetare sau 

a cerințelor de monitorizare după 

introducerea pe piață asociate includerii 

unui aliment nou pe lista Uniunii. 

Justificare 

Lista de alimente noi a Uniunii ar trebui să indice în mod clar ce condiții au fost stabilite în 

vederea eliberării autorizației. 

 

 

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Includerea unui aliment nou pe lista (3) Includerea unui aliment nou pe lista 
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Uniunii prevăzută la alineatul (2) trebuie 

să includă, dacă este relevant: 

Uniunii prevăzută la alineatul (2) include: 

 

 

Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) o descriere a alimentului nou; (a) o descriere a alimentului nou și a 

procesului tehnologic de producție; 

 

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 – litera ab (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ab) numele și adresa solicitantului; 

 

 

Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(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; 

(b) dacă este cazul, 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; 

 

 

 

Amendamentul  49 

Propunere de regulament 
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Articolul 8 – alineatul 3 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(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 

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; 

(c) dacă este cazul, 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 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; dacă un aliment nou 

conține ingrediente sub formă de 

nanomateriale fabricate sau este compus 

din astfel de ingrediente, acest lucru se 

indică în mod clar în lista de ingrediente, 

iar denumirile acestor ingrediente sunt 

urmate de cuvântul „nano” scris între 

paranteze; 

 

 

Amendamentul  50 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) o cerință de monitorizare după 

introducerea pe piață în conformitate cu 

articolul 23. 

(d) dacă este cazul, o cerință de 

monitorizare după introducerea pe piață în 

conformitate cu articolul 23. 

 

 

Amendamentul  51 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Procedura de autorizare a introducerii pe 

piață din cadrul Uniunii a unui aliment nou 

Procedura de autorizare a introducerii pe 

piață din cadrul Uniunii a unui aliment nou 
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și actualizarea listei Uniunii prevăzută la 

articolul 8 începe fie la inițiativa Comisiei, 

fie în urma unei cereri adresate Comisiei de 

către un solicitant. 

și actualizarea listei Uniunii prevăzută la 

articolul 8 începe fie la inițiativa Comisiei, 

fie în urma unei cereri adresate Comisiei de 

către un solicitant. Comisia transmite 

cererea statelor membre și o publică pe 

site-ul său internet. 

 

 

Amendamentul  52 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera -a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-a) numele și adresa solicitantului; 

Justificare 

Acest amendament urmărește să sporească transparența. 

 

 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) procesul de producție; 

Justificare 

Procesul de producție poate fi deosebit de important pentru a stabili dacă un anumit aliment 

este nou. A se vedea considerentul (7). 

 

 

Amendamentul  54 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) dovezi științifice care să demonstreze (c) dovezi științifice, independente, care 
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că alimentul nou nu prezintă niciun risc de 

siguranță pentru sănătatea umană; 
au făcut obiectul evaluării inter pares, 
demonstrând că alimentul nou nu prezintă 

niciun risc de siguranță pentru sănătatea 

umană, pentru sănătatea animalelor sau 

pentru mediu; 

 

 

Amendamentul  55 

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 transmite cererea valabilă 

către EFSA și îi solicită agenției să emită 

un aviz. 

 

Amendamentul  56 

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) Comisia este împuternicită să adopte 

acte delegate în conformitate cu articolul 

26a în ceea ce privește autorizarea 

introducerii pe piață pe teritoriul Uniunii a 

unui aliment nou și actualizarea listei 

Uniunii stabilite în anexă. 

Justificare 

Lista inițială a Uniunii de alimente noi autorizate și de alimente tradiționale provenite din 

țări terțe ar trebui anexată la prezentul regulament, iar lista ar trebui să fie actualizată prin 

intermediul actelor delegate. 

 

 

Amendamentul  57 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia ia în considerare, atunci când este 

cazul, opinia statelor membre, avizul 

EFSA, precum și opinia altor factori 

legitimi, relevanți pentru actualizarea 

respectivă. 

Comisia ia în considerare opinia statelor 

membre, avizul EFSA, precum și alți 

factori legitimi, relevanți pentru 

actualizarea respectivă. 

 

 

Amendamentul  58 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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. 

EFSA adoptă un aviz în termen de 

nouă luni de la data primirii unei cereri 

valabile. 

 

 

Amendamentul  59 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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 și în conformitate cu principiul 

precauției, următoarele: 

 

 

Amendamentul  60 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) dacă compoziția alimentului nou și, (b) dacă compoziția alimentului nou și, 
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după caz, condițiile de utilizare a acestuia 

nu prezintă un risc la adresa sănătății 

consumatorilor din Uniune. 

după caz, condițiile de utilizare a acestuia 

nu prezintă un risc la adresa sănătății 

umane în Uniune și, după caz, la adresa 

mediului; 

 

 

Amendamentul  61 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) dacă alimentul nou care urmează să 

înlocuiască un alt aliment nu are 

proprietăți diferite care creează 

dezavantaje nutriționale pentru 

consumator. 

Justificare 

Atunci când evaluează siguranța alimentelor noi, EFSA trebuie să se asigure că un aliment 

nou care înlocuiește un aliment similar nu are proprietăți diferite de cele ale alimentului pe 

care îl înlocuiește care ar putea să creeze dezavantaje nutriționale pentru consumator. 

 

Amendamentul  62 

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 nouă luni de la data publicării 

avizului EFSA menționat la articolul 10, 

Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 26a 

în vederea actualizării listei Uniunii 

menționate la articolul 5, ținând seama de: 

Justificare 

Lista inițială a Uniunii de alimente noi autorizate și de alimente tradiționale provenite din 

țări terțe ar trebui anexată la prezentul regulament, iar lista ar trebui să fie actualizată prin 

intermediul actelor delegate. 
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Amendamentul  63 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) avizul EFSA; eliminat 

Justificare 

Trimiterea la EFSA de la litera (c) ar trebui eliminată, deoarece există deja o trimitere la 

EFSA în teza introductivă a alineatului. 

 

Amendamentul  64 

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). 

eliminat 

 

 

Amendamentul  65 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În cazul în care Comisia nu a solicitat 

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). 

eliminat 
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Amendamentul  66 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 2 – litera -a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-a) numele și adresa solicitantului; 

Justificare 

Acest amendament urmărește să sporească transparența. 

 

 

Amendamentul  67 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Procedura pentru alimentele tradiționale 

provenite din țări terțe 

Procedura de notificare pentru alimentele 

tradiționale provenite din țări terțe 

Justificare 

Ar trebui specificat că alineatele care urmează se referă la procedura de notificare pentru 

alimentele tradiționale provenite din țări terțe. 

 

 

Amendamentul  68 

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 fără întârziere 

notificarea valabilă, prevăzută la articolul 

13, statelor membre și Autorității Europene 

pentru Siguranța Alimentară și o publică 

pe site-ul său internet. 

 

 



 

PE537.498v03-00 36/45 AD\1039139RO.doc 

RO 

Amendamentul  69 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) dacă istoricul utilizării alimentare în 

condiții de siguranță într-o țară terță este 

susținut de date fiabile prezentate de către 

solicitant în conformitate cu articolele 13 și 

15; 

(a) dacă istoricul utilizării alimentare în 

condiții de siguranță într-o țară terță, 

evaluat pe baza unor orientări și criterii 

științifice care urmează a fi clarificate, 
este susținut de date fiabile prezentate de 

către solicitant în conformitate cu articolele 

13 și 15; 

 

 

Amendamentul  70 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) dacă compoziția alimentului nou și, 

după caz, condițiile de utilizare a acestuia 

nu prezintă un risc la adresa sănătății 

consumatorilor din Uniune. 

(b) dacă compoziția alimentului nou și, 

după caz, condițiile de utilizare a acestuia 

nu prezintă un risc la adresa sănătății 

umane în Uniune și, după caz, la adresa 

mediului; 

 

 

Amendamentul  71 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) dacă alimentul nou care urmează să 

înlocuiască un alt aliment nu are 

proprietăți diferite care creează 

dezavantaje nutriționale pentru 

consumator. 

Justificare 

Acest amendament urmărește să îmbunătățească siguranța. 
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Amendamentul  72 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În termen de trei luni de la data publicării 

avizului EFSA, Comisia prezintă 

comitetului menționat la articolul 27 

alineatul (1) un proiect de act de punere 

în aplicare pentru autorizarea introducerii 

pe piață pe teritoriul Uniunii a alimentelor 

tradiționale din țări terțe și de actualizare a 

listei Uniunii, luând în considerare 

următoarele: 

În termen de trei luni de la data publicării 

avizului EFSA, Comisia este împuternicită 

să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 26a pentru a autoriza 

introducerea pe piață pe teritoriul Uniunii 

a alimentelor tradiționale din țări terțe și 

pentru a actualiza lista Uniunii, luând în 

considerare următoarele: 

Justificare 

Lista inițială a Uniunii de alimente noi autorizate și de alimente tradiționale provenite din 

țări terțe ar trebui anexată la prezentul regulament, iar lista ar trebui să fie actualizată prin 

intermediul actelor delegate. 

 

 

Amendamentul  73 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Acest act de punere în aplicare se adoptă 

în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 27 

alineatul (3). 

eliminat 

 

 

Amendamentul  74 

Propunere de regulament 

Articolul 18 
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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 

aliment tradițional provenit dintr-o țară 

terță pe lista Uniunii, se aplică articolele 9-

12. 

Pentru eliminarea de pe lista Uniunii a 

unui aliment tradițional provenit dintr-o 

țară terță sau pentru adăugarea, eliminarea 

sau modificarea specificațiilor sau a 

condițiilor de utilizare, a cerințelor 

specifice suplimentare referitoare la 

etichetare sau a cerințelor de monitorizare 

după introducerea pe piață legate de 

includerea unui aliment tradițional provenit 

dintr-o țară terță pe lista Uniunii, se aplică 

articolele 9-12. 

Justificare 

A se vedea articolul 8 alineatul (2). Amendamentul oferă mai multă claritate. 

 

 

 

Amendamentul  75 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În cazul în care informațiile 

suplimentare menționate la alineatul (1) nu 

sunt primite în termenul suplimentar 

prevăzut la alineatul respectiv, Comisia 

acționează pe baza informațiilor de care 

dispune deja. 

(2) În cazul în care informațiile 

suplimentare menționate la alineatul (1) nu 

sunt transmise până la noul termen 

stabilit, Comisia nu eliberează autorizația. 

 

 

Amendamentul  76 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Comisia, statele membre și EFSA iau 

măsurile necesare pentru a asigura 

confidențialitatea adecvată a informațiilor 

(5) Comisia, statele membre și EFSA iau 

măsurile necesare pentru a asigura 

confidențialitatea adecvată a informațiilor 
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primite în temeiul prezentului regulament 

în conformitate cu alineatul (4), cu excepția 

informațiilor care trebuie să fie făcute 

publice, pentru a proteja sănătatea umană. 

primite în temeiul prezentului regulament 

în conformitate cu alineatul (4), cu excepția 

informațiilor care trebuie să fie făcute 

publice, pentru a proteja sănătatea umană, 

mediul și sănătatea animalelor. 

 

 

Amendamentul  77 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Operatorii din sectorul alimentar 

informează de îndată Comisia cu privire 

la: 

eliminat 

(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. 

 

Justificare 

Prezentul alineat a fost inclus incorect într-un articol referitor la impunerea obligației de 

monitorizare după introducerea pe piață, deoarece aceasta reprezintă o obligație separată cu 

caracter general, independentă de emiterea deciziei referitoare la obligația de monitorizare 

după introducerea pe piață. Așadar, din motive de claritate a textului, acest articol ar trebui 

să reprezinte un articol separat în prezentul regulament. 

 

 

 

Amendamentul  78 

Propunere de regulament 

Articolul 23 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 23 a 
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 Cerințe referitoare la informații noi 

 Operatorii din sectorul alimentar 

informează de îndată Comisia cu privire 

la: 

 (a) orice noi informații științifice sau 

tehnice care ar putea influența evaluarea 

siguranței de utilizare a alimentului nou; 

 (b) orice interdicție sau restricție impusă 

de o țară terță în care alimentul nou este 

introdus pe piață. 

Justificare 

Prezentul alineat a fost inclus incorect într-un articol referitor la impunerea obligației de 

monitorizare după introducerea pe piață, deoarece aceasta reprezintă o obligație separată cu 

caracter general, independentă de emiterea deciziei referitoare la obligația de monitorizare 

după introducerea pe piață. Așadar, din motive de claritate a textului, acest articol ar trebui 

să reprezinte un articol separat în prezentul regulament. 

 

Amendamentul  79 

Propunere de regulament 

Capitolul 6 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Sancțiuni și procedura comitetului Sancțiuni și dispoziții generale 

 

 

Amendamentul  80 

Propunere de regulament 

Articolul 26 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 26 a 

 Exercitarea delegării de competențe 

 (1) Competența de a adopta acte delegate 

este conferită Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol. 

 (2) Competența de a adopta acte delegate 

menționată la articolul 3, articolul 9 
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alineatul (3), articolul 11 alineatul (1), 

articolul 17 alineatul (1) și articolul 29 

alineatul (3) se conferă Comisiei pe o 

perioadă de șapte ani de la ...*. Comisia 

prezintă un raport privind delegarea de 

competențe cel târziu cu nouă luni înainte 

de încheierea perioadei de șapte ani. 

Delegarea de competențe se prelungește 

tacit cu perioade de timp identice, cu 

excepția cazului în care Parlamentul 

European sau Consiliul se opun 

prelungirii respective cel târziu cu 

trei luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 (3) Delegarea de competențe menționată 

la articolul 3, articolul 9 alineatul (3), 

articolul 11 alineatul (1), articolul 17 

alineatul (1) și articolul 29 alineatul (3) 

poate fi revocată oricând de Parlamentul 

European sau de Consiliu. O decizie de 

revocare pune capăt delegării de 

competențe specificată în decizia 

respectivă. Decizia produce efecte din ziua 

care urmează datei publicării acesteia în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 

de la o dată ulterioară menționată în 

decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 

delegate care sunt deja în vigoare. 

 (4) De îndată ce adoptă un act delegat, 

Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului. 

 (5) Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 3, articolului 9 alineatul (3), 

articolului 11 alineatul (1), articolului 17 

alineatul (1) și articolului 29 alineatul (3) 

intră în vigoare numai în cazul în care 

nici Parlamentul European și nici 

Consiliul nu au formulat obiecțiuni în 

termen de două luni de la notificarea 

acestuia către Parlamentul European și 

Consiliu sau în cazul în care, înaintea 

expirării termenului respectiv, 

Parlamentul European și Consiliul au 

informat Comisia că nu vor formula 

obiecțiuni. Respectivul termen este 

prelungit cu două luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a 
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Consiliului. 

 __________________ 

 *JO: a se introduce data intrării în 

vigoare a prezentului regulament. 

 

 

Amendamentul  81 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Atunci când se face trimitere la prezentul 

alineat, se aplică articolul 4 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

eliminat 

 

 

Amendamentul  82 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care avizul comitetului trebuie 

obținut prin procedură scrisă, această 

procedură se încheie fără rezultat dacă, 

înainte de expirarea termenului de 

trimitere a avizului, acest lucru este 

hotărât de președintele comitetului sau 

solicitat de o majoritate simplă a 

membrilor comitetului. 

eliminat 

 

 

Amendamentul  83 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care avizul comitetului trebuie 

obținut prin procedură scrisă, această 

În cazul în care avizul comitetului trebuie 

obținut prin procedură scrisă, această 
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procedură se încheie fără rezultat dacă, 

înainte de expirarea termenului de 

trimitere a avizului, acest lucru este hotărât 

de președintele comitetului sau solicitat de 

o majoritate simplă a membrilor 

comitetului. 

procedură se încheie fără rezultat dacă, în 

termen de șase luni, acest lucru este 

hotărât de președintele comitetului sau 

solicitat de o majoritate simplă a 

membrilor comitetului. 

Justificare 

Amendamentul oferă mai multă claritate. 

 

 

Amendamentul  84 

Propunere de regulament 

Articolul 27 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 27b 

 Revizuire 

 În lumina experienței dobândite, Comisia 

prezintă Parlamentului European și 

Consiliului, până la …*, un raport 

privind punerea în aplicare a prezentului 

regulament, însoțit, după caz, de 

propuneri legislative. 

 __________________ 

 *JO: a se introduce data - 5 ani de la 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament. 

Justificare 

În termen de cinci ani de la intrarea în vigoare, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului 

European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a noului regulament. 

 

Amendamentul  85 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Comisia poate adopta, prin (3) Comisia este împuternicită să adopte 
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intermediul unor acte de punere în 

aplicare, măsurile tranzitorii pentru 

aplicarea alineatelor (1) și (2). Respectivele 

acte de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 27 alineatul (3). 

acte delegate în conformitate cu articolul 

26a în vederea adoptării de măsuri 
tranzitorii pentru aplicarea alineatelor (1) și 

(2). 

Justificare 

Ar trebui folosite acte delegate în loc de acte de punere în aplicare pentru adoptarea 

măsurilor tranzitorii. 

 

Amendamentul  86 

Propunere de regulament 

Anexa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Anexă  

 Lista Uniunii a alimentelor noi autorizate 

și a alimentelor tradiționale provenite din 

țări terțe 

Justificare 

Lista inițială a Uniunii de alimente noi autorizate și de alimente tradiționale provenite din 

țări terțe ar trebui anexată la prezentul regulament, iar lista ar trebui să fie actualizată prin 

intermediul actelor delegate. 
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