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Amendamentul  94 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Referirea 2 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 având în vedere pozițiile exprimate de 

Consiliu și de Parlamentul European la 

29 martie 2011, când concilierea privind 

alimentele noi nu a avut nicio finalitate; 

Or. en 

 

Amendamentul  95 

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

 

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 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. 

(1) Libera circulație a unor produse 

alimentare nu ar trebui să dispună de 

nicio legitimitate a priori, iar realizarea 

pieței interne ar trebui să fie subordonată 

unei cerințe obligatorii de sănătate 

publică pe care fiecare stat are libertatea 

de a o defini. 

Or. fr 

Justificare 

Printre valorile esențiale ale Europei se numără interesul public și principiul subsidiarității 

care trebuie să prevaleze asupra realizării pieței integrate și competitive. 
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Amendamentul  96 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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, a 

mediului și a sănătății animalelor, 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. În plus, ar trebui aplicat în 

permanență principiul precauției astfel 

cum este enunțat în 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. 

Or. en 

([1] JO L 31, 1.2.2002, p. 1). 

Justificare 

Este necesară reintroducerea acestor amendamente, care au fost incluse în poziția 

Parlamentului European în a doua lectură din 2010. 

 

Amendamentul  97 

Pavel Poc 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 
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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, a 

mediului și a sănătății animalelor, 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. În plus, ar trebui aplicat în 

permanență principiul precauției astfel 

cum este enunțat în 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 alimentare1 a. 

 ____________ 

 1 a JO L 31, 1.2.2002, p. 1. 

Or. en 

Justificare 

Reintroducere a amendamentului inclus în poziția Parlamentului European în a doua lectură 

din 2010. 

 

Amendamentul  98 

Nicola Caputo 

 

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 

(2) Un nivel ridicat de protecție a sănătății 

umane și a intereselor consumatorilor, pe 

baza principiului precauției, precum și 

funcționarea eficace a pieței interne trebuie 

să fie asigurate în cadrul punerii în aplicare 

a politicilor Uniunii privind alimentele, 
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timp transparența. asigurând în același timp transparența. 

Or. en 

 

Amendamentul  99 

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

 

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 

Consiliului8 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, 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 

(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. 1852/2001 al Consiliului9. Aceste 

norme trebuie să fie actualizate pentru a 

simplifica actualele proceduri de 

autorizare, îmbunătățind totodată 

siguranța consumatorilor și ținând seama 

de evoluțiile recente în legislația Uniunii. 

Din motive de claritate, 

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. 

__________________ __________________ 

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). 
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Or. fr 

 

Amendamentul  100 

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

 

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 

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. 

(4) Alimentele destinate a fi utilizate în 

scopuri tehnologice și alimentele 

modificate genetic nu trebuie 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 

al Consiliului12, aromele aflate sub 

incidența Regulamentului (CE) 

nr. 1334/2008 al Parlamentului European și 

al 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 12 Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al 
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Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 decembrie 2008 privind aditivii 

alimentari (JO L 354, 31.12.2008, p. 16). 

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. fr 

 

Amendamentul  101 

Eleonora Evi 

 

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 

al Consiliului12, aromele aflate sub 

incidența Regulamentului (CE) 

(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 

și a Directivei 18/2011/CE, 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 al Consiliului12, 

aromele aflate sub incidența 
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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. 

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 aditivii 

alimentari (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. it 

Justificare 

OMG-urile sunt reglementate atât de regulamentul menționat, cât și de Directiva 18/2001. 
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Amendamentul  102 

Nicola Caputo 

 

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 Consiliului. 

eliminat 

__________________  

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  103 

Françoise Grossetête 

 

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) 

(5) Categoriile existente de alimente noi 

prevăzute la articolul 1 din 

Regulamentul (CE) nr. 258/97 ar trebui să 

fie clarificate și actualizate prin adăugarea 

de noi categorii relevante și a unei 

referințe la definiția generală a alimentelor 

prevăzută la articolul 2 din 
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nr. 178/2002 al Parlamentului European și 

al Consiliului15. 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 

Parlamentului European și al Consiliului15. 

__________________ __________________ 

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. fr 

 

Amendamentul  104 

Sirpa Pietikäinen 

 

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 de alimente noi prevăzute la 

articolul 1 din Regulamentul (CE) 

nr. 258/97 ar trebui să fie menținute și, 

dacă este nevoie, actualizate prin 

adăugarea unor categorii relevante și a 

unei trimiteri la definiția generală a 

alimentelor prevăzută la articolul 2 din 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 

Parlamentului European și al Consiliului15. 

__________________ __________________ 

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 
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Amendamentul  105 

Pavel Poc 

 

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 de alimente noi enumerate 

în articolul 1 din Regulamentul (CE) 

nr. 258/97 ar trebui să fie menținute și, 

dacă este nevoie, actualizate prin 

adăugarea unor categorii relevante și a 

unei trimiteri la definiția generală a 

alimentelor prevăzută în 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 

Parlamentului European și al Consiliului15. 

__________________ __________________ 

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 

Justificare 

Modificat din motive de consecvență. 

 

Amendamentul  106 

Michel Dantin, Angélique Delahaye 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Categoriile existente de alimente noi (5) Categoriile existente de alimente noi 
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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. 

enumerate la articolul 1 din 

Regulamentul (CE) nr. 258/97 ar trebui să 

fie clarificate și actualizate printr-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 și în urma 

consultării părților interesate, Comisia ar 

trebui să adopte orientări privind 

categoriile de alimente noi, care să ajute 

solicitanții și statele membre să 

stabilească dacă un aliment intră sau nu 

intră în domeniul de aplicare al 

prezentului regulament, precum și 

categoria de alimente noi în care acesta se 

încadrează. 

__________________ __________________ 

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. fr 

 

Amendamentul  107 

Julie Girling 

 

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 

(5) Categoriile existente de alimente noi 

enumerate 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 
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la articolul 2 din Regulamentul (CE) 

nr. 178/2002 al Parlamentului European și 

al Consiliului15. 

la articolul 2 din Regulamentul (CE) 

nr. 178/2002 al Parlamentului European și 

al Consiliului15. Înainte de data punerii în 

aplicare a prezentului regulament, în 

urma unor consultări cu părțile 

interesate, 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 încadrează. 

__________________ __________________ 

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  108 

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

 

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 

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. Categoriile care urmează 

să fie definite ar trebui să țină cont de 

posibilitățile de inovare tehnologică, chiar 

și inovațiile puternice, pentru a se asigura 
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că acestea se supun acelorași proceduri 

de autorizare. 

__________________ __________________ 

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. fr 

 

Amendamentul  109 

Nicola Caputo 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Prezentul regulament ar trebui să se 

aplice alimentelor și ingredientelor 

alimentare care se încadrează în 

următoarele categorii: alimente sau 

ingrediente care prezintă o structură 

moleculară primară nouă sau modificată 

deliberat; alimente și ingrediente 

alimentare care au în compoziție 

microorganisme, ciuperci sau alge, ori 

sunt izolate din acestea; alimente și 

ingrediente alimentare cărora li s-a 

aplicat un proces de producție neutilizat 

în prezent, dacă acesta generează în 

compoziția sau în structura alimentelor 

sau a ingredientelor alimentare 

modificări care afectează semnificativ 

valoarea lor nutritivă, metabolismul lor 

sau conținutul lor de substanțe nedorite. 

Lista ar trebui să rămână deschisă pentru 

a fi la zi cu evoluțiile științifice și cu 

produsele noi. Dacă sunt incluse noi 

categorii, o definiție clară, o justificare 
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sub aspectul siguranței și o evaluare a 

impactului acestora ar trebui realizate. 

Or. en 

 

Amendamentul  110 

Nicola Caputo 

 

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 cu 

normele prevăzute în Regulamentul (CE) 

nr. 258/97, absența utilizării pentru 

consumul uman la un nivel semnificativ, 

însemnând că produsul este disponibil în 

supermarketuri, în magazine alimentare 

universale sau în farmacii, 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. 

Or. en 

 

Amendamentul  111 

Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee 

 

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 

(7) Tehnologiile noi aplicate proceselor de 

producție alimentară au repercusiuni 

asupra alimentelor și, prin aceasta, asupra 

siguranței alimentare, asupra sănătății 
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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. 

consumatorilor și asupra 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. 

__________________  

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). 

 

Or. fr 

 

Amendamentul  112 

Elisabetta Gardini 

 

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 

(7) Tehnologiile noi aplicate proceselor de 

producție alimentară pot avea repercusiuni 

asupra alimentelor și, prin aceasta, asupra 
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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. 

siguranței alimentare. Prin urmare, 

prezentul regulament ar trebui să 

precizeze ulterior 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 – și are ca rezultat diferențe 

structurale, compoziționale și nutritive la 

nivelul produsului finit –, sau când 

produsele 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 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. 

Or. it 

Justificare 

În opinia noastră trebuie precizat mai clar că un aliment nou nu rezultă numai din procesele 

de producție noi sau din scara dimensională „nano”, ci mai exact din diferențele structurale, 

compoziționale și nutritive de la nivelul produsului finit, astfel cum reiese, de altfel, din 

partea dispozitivă a proiectului de regulament în alte părți din acesta. 
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Amendamentul  113 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 Consiliului 
16. 

(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. 

__________________  

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. 
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Or. en 

Justificare 

În ceea ce privește definiția nanomaterialelor, nu este adecvată trimiterea la Regulamentul 

nr. 1169/2011 întrucât acesta reglementează etichetarea, în timp ce prezentul regulament 

vizează evaluarea riscurilor. EFSA recunoaște existența unor incertitudini și recomandă un 

prag de 10 % pentru cererile privind nanoparticulele din domeniul alimentar. Dacă s-ar 

aplica pragul de 50 % chiar și pentru realizarea unei evaluări a riscurilor, ar exista pericolul 

grav ca anumite nanoingrediente să nu fie acoperite de definiție și, prin urmare, să nu facă 

obiectul unei evaluări a riscurilor. 

 

Amendamentul  114 

Nicola Caputo 

 

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, 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. 

__________________  

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. 

Or. en 

 

Amendamentul  115 

Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu 

 

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, 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. 

__________________  

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 
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(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. 

Or. en 

Justificare 

Având în vedere incertitudinile prezente legate de siguranță în cazul cererilor din domeniul 

alimentar și dată fiind absența actuală a unor metode recunoscute de analiză a 

nanomaterialelor și a unor metode de detecție a unui prag inferior de nanoparticule, 

progresele științifice și ultimele evoluții legate de disponibilitatea și de validarea tehnologiei 

de analiză ar trebui să fie luate în considerare în toate cadrele de reglementare din domeniul 

alimentar și în revizuirea definiției nanomaterialelor. 

 

Amendamentul  116 

Eleonora Evi 

 

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 

(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 procente egale sau 

mai mari de 10 % din greutate sau volum 

calculat pe baza sumei procentelor 
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(UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului 

European și al Consiliului16. 

prezente în ingredientele individuale, 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. 

Or. it 

 

Amendamentul  117 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Potrivit recomandării Comisiei 

privind definiția nanomaterialelor 

(2011/696/UE), în cazuri specifice și dacă 

se justifică prin preocupări pentru mediu, 

sănătate, siguranță sau competitivitate, 

limita de 50% aplicabilă distribuției 

dimensionale după număr poate fi 

înlocuită cu o limită cuprinsă între 1 și 

50 %. Având în vedere incertitudinile 

prezente legate de siguranță, pentru 

cererile din domeniul alimentar ar trebui 

să se ia în considerare un prag mai mic al 
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numărului de nanoparticule, de exemplu 

10 %, în locul celui propus în prezent 

(50 %), astfel cum a sugerat Comitetul 

științific al EFSA. 

Or. en 

 

Amendamentul  118 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Vitamine, minerale și alte substanție 

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 sau de a fi adăugate în 

produsele alimentare 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 al Consiliului18 

și în Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al 

Parlamentului European și al 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. Preparatele pentru sugari, 

preparatele de continuare, preparatele pe 

bază de cereale și alimentele pentru copii 

destinate sugarilor și copiilor de vârstă 

mică, produsele alimentare destinate unor 

scopuri medicale speciale vor face 

obiectul unui regulament separat dat fiind 

caracterul deosebit de sensibil al 

consumatorilor respectivi. 

__________________ __________________ 

17 Directiva 2002/46/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 10 iunie 2002 

de apropiere a legislațiilor statelor membre 

17 Directiva 2002/46/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 10 iunie 2002 

de apropiere a legislațiilor statelor membre 
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privind suplimentele alimentare (JO L 183, 

12.7.2002, p. 51).” 

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. fr 

 

Amendamentul  119 

Pavel Poc 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Alimentele care prezintă o structură 

moleculară primară nouă sau modificată 

deliberat, alimentele care fie conțin, fie 

sunt compuse sau fabricate din 

microorganisme, ciuperci și alge, 

alimentele derivate din cultură de țesut 

sau din culturi celulare, alimentele care 

fie conțin, fie sunt compuse sau fabricate 

din plante sau din animale, sau din părți 

ale acestora, cu excepția plantelor sau a 

animalelor care au fost obținute prin 
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practicile de înmulțire sau de reproducere 

tradiționale și care au un istoric de 

utilizare alimentară în condiții de 

siguranță în interiorul pieței Uniunii, ar 

trebui să fie considerate alimente noi, 

astfel cum sunt definite în prezentul 

regulament. 

Or. en 

Justificare 

Modificat din motive de consecvență. 

 

Amendamentul  120 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Alimentele cu o structură moleculară 

primară nouă sau modificată în mod 

intenționat, alimentele compuse din sau 

izolate din microorganisme, ciuperci sau 

alge, tulpinile noi de microorganisme fără 

antecedente de utilizare în siguranță, 

precum și concentratele de substanțe care 

fac în mod natural parte din plante, ar 

trebui să fie considerate alimente noi, 

astfel cum sunt definite în prezentul 

regulament. 

Or. en 

Justificare 

Este necesară reintroducerea acestui amendament, care a fost inclus în poziția Parlamentului 

European în a doua lectură din 2010. 
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Amendamentul  121 

Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee 

 

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 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, acest lucru are repercusiuni 

asupra alimentului și, prin urmare, asupra 

siguranței alimentare, asupra sănătății 

consumatorilor și asupra mediului. 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. Dacă apare o schimbare a 

dimensiunii particulelor unei astfel de 

substanțe, de exemplu prin intermediul 

nanotehnologiei, substanța respectivă va 

fi interzisă. 

Or. fr 

 

Amendamentul  122 

Nicola Caputo 

 

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 

(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 
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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. 

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 luată în 

considerare pentru a determina dacă 

alimentul a fost utilizat pentru consumul 

uman la un nivel semnificativ, însemnând 

că produsul este disponibil în 

supermarketuri, în magazine alimentare 

universale sau în farmacii, 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. 

Or. en 

 

Amendamentul  123 

Pavel Poc 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Alimentele derivate din animale 

clonate au fost reglementate în 

conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 258/1997. Este esențial să nu se creeze 

nicio ambiguitate juridică în ceea ce 

privește introducerea pe piață a 

alimentelor derivate din clone animale 

și/sau din descendenții acestora. Până la 

intrarea în vigoare a unei legislații 

specifice privind alimentele derivate din 

animale clonate și din descendenții 

acestora, aceste alimente ar trebui să intre 

sub incidența prezentului regulament, cu 

condiția să fie etichetate în mod 

corespunzător pentru consumatorul final 

dacă sunt introduse pe piața Uniunii. 
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Or. en 

Justificare 

Modificat din motive de consecvență. 

 

Amendamentul  124 

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

 

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 restrânsă și controlul 

acestora ar trebui să fie consolidat, chiar 

dacă siguranța utilizării în trecut ca aliment 

într-o țară terță a fost demonstrată. 

Or. fr 

 

Amendamentul  125 

Sirpa Pietikäinen 

 

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 

(11) Introducerea pe piața Uniunii a 

alimentelor tradiționale provenite din țări 

terțe, cum ar fi insectele, ar trebui 

facilitată, atunci când siguranța utilizării în 

trecut ca aliment într-o țară terță a fost 
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acele alimente care au fost consumate înto 

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. 

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. 

Or. en 

 

Amendamentul  126 

Eleonora Evi 

 

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 înto 

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 50 de ani, în 

cadrul unui regim alimentar normal al celei 

mai 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. 

Or. it 

 

Amendamentul  127 

Pavel Poc 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 
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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 înto 

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, 

astfel cum se prevede în orientările 

științifice și tehnice care urmează a fi 

stabilite de Autoritatea Europeană pentru 

Siguranța Alimentară (EFSA). 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 

Justificare 

EFSA ar trebui să stabilească cerințe privind datele referitoare la „istoricul utilizării 

alimentare în condiții de siguranță” și să propună criterii mai clare pentru ceea ce constituie 

un astfel de istoric. 

 

Amendamentul  128 

Nicola Caputo 

 

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 înto 

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 

(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 
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nu ar trebui să includă utilizările 

nealimentare sau utilizările care nu au loc 

în cadrul unui regim alimentar normal. 

nu ar trebui să includă utilizările 

nealimentare sau utilizările care nu au loc 

în cadrul unui regim alimentar normal. 

Alimentele tradiționale provenite din țări 

terțe ar trebui să facă automat obiectul 

unei evaluări complete a riscurilor de 

către EFSA la începutul procedurii, chiar 

dacă nu sunt prezentate obiecții motivate 

în ceea ce privește siguranța. 

Or. en 

 

Amendamentul  129 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Evaluarea caracterului semnificativ 

sau nesemnificativ al consumului unui 

produs alimentar de către populația dintr-

o țară terță ar trebui să se bazeze pe 

informațiile furnizate de către operatorii 

din sectorul alimentar și, după caz, 

completate cu alte informații disponibile 

în țările terțe. În cazul în care informațiile 

cu privire la consumul uman al unui 

produs alimentar sunt insuficiente, ar 

trebui aplicată o procedură simplă și 

transparentă de colectare a acestor 

informații, prin implicarea Comisiei, a 

EFSA și a operatorilor din sectorul 

alimentar. Ar trebui să i se confere 

competențe de executare Comisiei pentru 

a defini cu o mai mare precizie etapele 

procedurale ale unui astfel de proces de 

consultare. 

Or. fr 

Justificare 

Acest amendament vizează clarificarea noțiunii de consum „semnificativ”. 



 

AM\1037316RO.doc 33/78 PE539.826v01-00 

 RO 

 

Amendamentul  130 

Lynn Boylan 
 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 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. 

(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 și fie 

sunt neprelucrate, fie au trecut printr-un 

proces primar. Cu toate acestea, atunci 

când un astfel de aliment a fost supus 

unui proces secundar care presupune o 

combinare specială a alimentelor pentru 

modificarea proprietăților produsului 

alimentar sau care presupune un nou 

proces de producție sau când alimentele 

constau din nanomateriale fabricate sau 

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 

Justificare 

Aproape toate alimentele sunt obținute în cadrul producției primare. Scopul acestei categorii 

este acela de a permite ca alimentele tradiționale, cum ar fi fructele, sucurile și semințele, să 

intre pe piața UE în urma unei proceduri de autorizare mai puțin complicate. Prin urmare, ar 

trebui clarificat pentru industrie și pentru consumatori tipul de proces care este permis și 

care nu modifică proprietățile acestor alimente. 
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Amendamentul  131 

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

 

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 

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. 

(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 proces care nu fusese 

utilizat anterior pentru acest tip de aliment 

sau când alimentele constau în 

nanomateriale fabricate sau 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. fr 

 

Amendamentul  132 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Lynn Boylan, Stefan Eck 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 

(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 
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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 

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. 

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 

conțin acest tip de nanomateriale, alimentul 

nu ar trebui să fie considerat drept 

tradițional. 

Or. en 

Justificare 

În ceea ce privește definiția nanomaterialelor, nu este adecvată trimiterea la Regulamentul 

nr. 1169/2011 întrucât acesta reglementează etichetarea, în timp ce prezentul regulament 

vizează evaluarea riscurilor. EFSA recunoaște existența unor incertitudini și recomandă un 

prag de 10 % pentru cererile privind nanoparticulele din domeniul alimentar. Dacă s-ar 

aplica pragul de 50 % chiar și pentru realizarea unei evaluări a riscurilor, ar exista pericolul 

grav ca anumite nanoingrediente să nu fie acoperite de definiție și, prin urmare, să nu facă 

obiectul unei evaluări a riscurilor. 

 

Amendamentul  133 

Nicola Caputo 

 

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 

(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 



 

PE539.826v01-00 36/78 AM\1037316RO.doc 

RO 

unui astfel de aliment sau când alimentele 

constau în nanomateriale fabricate sau 

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. 

unui astfel de aliment sau când alimentele 

constau în nanomateriale fabricate sau 

conțin acest tip de nanomateriale, alimentul 

nu ar trebui să fie considerat drept 

tradițional. 

Or. en 

 

Amendamentul  134 

Eleonora Evi 

 

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 

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. 

(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 

conțin acest tip de nanomateriale, astfel 

cum sunt definite la articolul 2 alineatul (2) 

litera (t) din Regulamentul (UE) 

nr. 1169/2011, în procente egale sau mai 

mari de 10 % din greutate sau volum 

calculat pe baza sumei procentelor 

prezente în ingredientele individuale, 

alimentul nu ar trebui să fie considerat 

drept tradițional. 

Or. it 
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Amendamentul  135 

Nicola Caputo 

 

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) 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, însemnând 

că produsul este disponibil în 

supermarketuri, în magazine alimentare 

universale sau în farmacii, ar trebui să 

intre sub incidența prezentului regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  136 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 
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Or. en 

Justificare 

O decizie cu privire la domeniul de aplicare este esențială pentru regulament și, prin urmare, 

nu ar trebui luată prin acte de punere în aplicare. 

 

Amendamentul  137 

Pavel Poc 

 

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 

Or. en 

Justificare 

O decizie cu privire la domeniul de aplicare este esențială pentru regulament și, prin urmare, 

nu ar trebui luată prin acte de punere în aplicare. 

 

Amendamentul  138 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Stabilirea faptului dacă un aliment a 

fost folosit pentru consumul uman la un 

(16) Stabilirea faptului dacă un aliment a 

fost folosit pentru consumul uman la un 
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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. 

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. 

Or. en 

Justificare 

Aceasta este o decizie esențială și, prin urmare, nu ar trebui luată prin acte de punere în 

aplicare. 

 

Amendamentul  139 

Eleonora Evi 

 

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 

(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 pe informațiile 

disponibile în statele membre. În cazul în 

care nu sunt siguri de statutul unui aliment 

pe care intenționează să-l introducă pe 
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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. 

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, produsul în cauză 

trebuie considerat drept produs alimentar 

nou. 

Or. it 

 

Amendamentul  140 

Michel Dantin, Angélique Delahaye 

 

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 

(Nu privește versiunea în limba română.) 

 



 

AM\1037316RO.doc 41/78 PE539.826v01-00 

 RO 

consultare. 

Or. fr 

Justificare 

(Nu privește versiunea în limba română.) 

 

Amendamentul  141 

Nicola Caputo 

 

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, însemnând că produsul 

este disponibil în supermarketuri, în 

magazine alimentare universale sau în 

farmacii, 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. 

Or. en 

 



 

PE539.826v01-00 42/78 AM\1037316RO.doc 

RO 

Amendamentul  142 

Elisabetta Gardini 

 

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 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 

pentru consumator. 

Or. it 

Justificare 

În realitate, dezavantajul este alimentar în ansamblu și nu poate în niciun fel – luând în 

considerare natura însăși a alimentului nou –, să fie limitat pe plan nutrițional chiar dacă 

trebuie să includă în mod necesar aspecte mai ample privind compoziția alimentului. Prin 

urmare, se recomandă eliminarea sintagmei „pe plan nutrițional” care pare să nu reflecte 

toate elementele noi care pot fi introduse de alimentele noi. 

 

Amendamentul  143 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 

(17) Alimentele noi ar trebui autorizate și 

utilizate numai dacă îndeplinesc criteriile 

prevăzute în prezentul regulament. 

Alimentele noi ar trebui să fie sigure și 
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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. 

benefice pentru consumatori 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. Evaluarea siguranței unui 

aliment nou ar trebui să se bazeze pe 

principiul precauției, astfel cum este 

stabilit la articolul 7 din 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002. 

Or. en 

Justificare 

Este necesară reintroducerea trimiterii la principiul precauției, care a fost inclusă în poziția 

Parlamentului European în a doua lectură din 2010. Cerința ca un aliment nou să fie benefic 

pentru consumatori este în concordanță cu Regulamentul nr. 1333/2008 privind aditivii 

alimentari [articolul 6 alineatul (2)]. 

 

Amendamentul  144 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 

(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 



 

PE539.826v01-00 44/78 AM\1037316RO.doc 

RO 

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. 

eventualelor condiții de autorizare 

existente, după caz. 

Or. en 

Justificare 

Lista alimentelor noi ar trebui să fie anexată la prezentul regulament și actualizată prin acte 

delegate. 

 

Amendamentul  145 

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

 

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 

(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. 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 
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sănătate în trecut, procedura de consultare 

ar trebui utilizată pentru stabilirea inițială a 

listei Uniunii. 

ar trebui utilizată pentru stabilirea inițială a 

listei Uniunii. Lista Uniunii trebuie să fie 

aprobată de fiecare stat membru și orice 

armonizare a legislației care decurge din 

prezentul regulament intră sub incidența 

dispozițiilor articolului 114 alineatul (4) 

din TFUE. Lista ar trebui să fie 

transparentă, ușor accesibilă și 

actualizată periodic. 

Or. fr 

 

Amendamentul  146 

Annie Schreijer-Pierik 

 

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, 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. 

 În urma celor mai recente inovații 

tehnologice și evoluții științifice, lista ar 

trebui să fie actualizată și extinsă în mod 
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regulat și flexibil, dacă este cazul. 

Or. en 

 

Amendamentul  147 

Nicola Caputo 

 

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. Lista inițială a 

Uniunii de alimente noi autorizate, care 

constituie un element-cheie, ar trebui 

anexată la prezentul regulament, iar 

aceasta ar trebui să fie actualizată prin 

intermediul actelor delegate. 

Or. en 

 

Amendamentul  148 

Pavel Poc 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 
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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 

delegat, 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. 

Or. en 

Justificare 

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

articolul 290 din TFUE în vederea actualizării listei Uniunii. 

 

Amendamentul  149 

Jan Huitema 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18a) Ar trebui încurajată introducerea de 

noi tehnologii și inovații în producția de 

alimente, cum ar fi biotehnologia și 

nanotehnologia, deoarece acest lucru ar 
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putea reduce impactul producției de 

alimente asupra mediului, ar putea spori 

securitatea alimentară și ar putea aduce 

beneficii pentru consumatori. Prin 

urmare, evoluțiile din domeniul producției 

de alimente ar trebui concepute 

întotdeauna prin prisma celor mai recente 

dovezi științifice disponibile, în scopul de 

a asigura confirmarea științifică solidă a 

siguranței alimentare europene. 

Or. en 

 

Amendamentul  150 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 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. Competența de 

a adopta acte în conformitate cu 

articolul 290 din TFUE ar trebui, prin 

urmare, delegată Comisiei în vederea 

actualizării listei. 

Or. en 
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Justificare 

Deoarece aceste măsuri au o aplicabilitate generală și sunt menite să completeze sau să 

modifice anumite elemente neesențiale ale prezentului regulament, competența de a adopta 

acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui acordată Comisiei în 

vederea actualizării listei. 

 

Amendamentul  151 

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

 

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 a 

procedurilor prevăzute în prezentul 

regulament. Ar trebui să fie pusă în 

aplicare o procedură care să fie 

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 riguroasă de actualizare a 

listei Uniunii. Fiecare stat membru trebuie 

să emită un aviz favorabil actualizării 

listei Uniunii pentru un aliment provenit 

dintr-o țară terță. În cazul unui aviz 

nefavorabil, statul membru poate autoriza 

sau nu, pe teritoriul său, libera circulație 

a respectivului aliment provenit dintr-o 

țară terță. 

Or. fr 

 

Amendamentul  152 

Nicola Caputo 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 
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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 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. Prin urmare, 

competențe delegate sunt conferite 
Comisiei în conformitate cu articolul 290 

din TFUE, în vederea actualizării listei. 

Or. en 

 

Amendamentul  153 

Elisabetta Gardini 

 

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 

(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, solicitanții ar 

trebui să aibă posibilitatea de a alege o 

procedură mai rapidă și simplificată de 

actualizare a listei Uniunii astfel încât 

timpul de acces pe piață să fie similar cu 
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Uniunii implică aplicarea criteriilor 

stabilite în prezentul regulament, 

conferindu-se, prin urmare, Comisiei 

competențe de executare în acest sens. 

cel al produselor omoloage din UE. 

Această procedură ar trebui să fie 

autorizată 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. it 

 

Amendamentul  154 

Eleonora Evi 

 

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 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, de la caz la caz, 

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. it 

 

Amendamentul  155 

Pavel Poc 
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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 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. Competența de 

a adopta acte în conformitate cu 

articolul 290 din TFUE ar trebui, prin 

urmare, delegată Comisiei, în vederea 

actualizării listei. 

Or. en 

Justificare 

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

articolul 290 din TFUE în vederea actualizării listei Uniunii. 

 

Amendamentul  156 

Eleonora Evi 

 

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 

(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 
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evaluări ar trebui să fie efectuate de 

Autoritatea Europeană pentru Siguranța 

Alimentară („EFSA“). 

evaluări ar trebui să fie efectuate în mod 

transparent și cu participarea Autorității 

Europene pentru Siguranța Alimentară 

(„EFSA“) în consultare cu autoritățile 

sanitare din statele membre și după 

consultarea părților interesate colective. 

Or. it 

 

Amendamentul  157 

Nicola Caputo 

 

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 și să se stabilească în mod clar 

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“). EFSA, ale cărei 

evaluări ar trebui să fie efectuate într-un 

mod transparent, ar trebui să înființeze o 

rețea împreună cu statele membre și 

Comitetul consultativ pentru alimente și 

procese noi (Advisory Committee on 

Novel Foods and Processes – ACNFP). 

Orice caracteristică nouă care ar putea 

avea un impact asupra sănătății ar trebui 

să fie evaluată în mod individual. 

Or. en 

 

Amendamentul  158 

Michèle Rivasi, Younous Omarjee, José Bové 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) În ceea ce privește posibila utilizare a 

nanomaterialelor pentru uzul alimentar, 

EFSA a considerat în avizul său din 

6 aprilie 201121 „Guidance on the risk 

assessment of the application of 

nanoscience and nanotechnologies in the 

food and feed chain” („Orientări privind 

evaluarea riscurilor aplicațiilor 

nanoștiinței și nanotehnologiilor în lanțul 

alimentar și furajer”), că sunt disponibile 

informații limitate referitoare la anumite 

aspecte de nanotoxicocinetică și 

toxicologie a nanomaterialelor fabricate 

și că metodele existente de verificare a 

toxicității ar putea necesita modificări 

metodologice. Pentru o mai bună 

evaluare a siguranței nanomaterialelor 

pentru uz alimentar, Comisia elaborează 

în prezent metodologii de testare care țin 

seama de caracteristicile specifice ale 

nanomaterialelor fabricate. 

eliminat 

__________________  

21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140.  

Or. fr 

 

Amendamentul  159 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) În ceea ce privește posibila utilizare a 

nanomaterialelor pentru uzul alimentar, 

EFSA a considerat în avizul său din 

6 aprilie 201121 „Guidance on the risk 

assessment of the application of 

(21) În ceea ce privește posibila utilizare a 

nanomaterialelor pentru uzul alimentar, 

EFSA a recunoscut în avizul său din 

6 aprilie 201121 „Guidance on the risk 

assessment of the application of 
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nanoscience and nanotechnologies in the 

food and feed chain” („Orientări privind 

evaluarea riscurilor aplicațiilor nanoștiinței 

și nanotehnologiilor în lanțul alimentar și 

furajer”), că sunt disponibile informații 

limitate referitoare la anumite aspecte de 

nanotoxicocinetică și toxicologie a 

nanomaterialelor fabricate și că metodele 

existente de verificare a toxicității ar putea 

necesita modificări metodologice. Pentru o 

mai bună evaluare a siguranței 

nanomaterialelor pentru uz alimentar, 

Comisia elaborează în prezent metodologii 

de testare care țin seama de caracteristicile 

specifice ale nanomaterialelor fabricate. 

nanoscience and nanotechnologies in the 

food and feed chain” („Orientări privind 

evaluarea riscurilor aplicațiilor nanoștiinței 

și nanotehnologiilor în lanțul alimentar și 

furajer”), că este posibil ca metodele de 

testare disponibile în prezent să nu fie 

suficiente pentru evaluarea riscurilor 

asociate nanomaterialelor și, mai precis, a 

considerat că sunt disponibile informații 

limitate referitoare la anumite aspecte de 

nanotoxicocinetică și toxicologie a 

nanomaterialelor fabricate și că metodele 

existente de verificare a toxicității ar putea 

necesita modificări metodologice. Pentru o 

mai bună evaluare a siguranței 

nanomaterialelor pentru uz alimentar, 

Comisia trebuie prin urmare să elaboreze 

urgent metodologii de testare care să nu 

folosească animale și care să țină seama 

de caracteristicile specifice ale 

nanomaterialelor fabricate. 

__________________ __________________ 

21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament a fost deja inclus în poziția Parlamentului European în a doua lectură 

din 2010. Raportul întocmit de EFSA afirmă: „În prezent, există incertitudini legate de 

identificarea, caracterizarea și detectarea ENM, care sunt corelate cu lipsa unor metode de 

testare adecvate și recunoscute, care să acopere toate cererile, aspectele și proprietățile 

posibile ale ENM. În mod similar, există o serie de incertitudini legate de aplicabilitatea 

metodelor standard de testare biologică și toxicologică actuale în cazul nanomaterialelor 

fabricate.” (ENM, Engineered nanomaterials) 

 

Amendamentul  160 

Nicola Caputo 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) În ceea ce privește posibila utilizare a 

nanomaterialelor pentru uzul alimentar, 

EFSA a considerat în avizul său din 

6 aprilie 201121 „Guidance on the risk 

assessment of the application of 

nanoscience and nanotechnologies in the 

food and feed chain” („Orientări privind 

evaluarea riscurilor aplicațiilor nanoștiinței 

și nanotehnologiilor în lanțul alimentar și 

furajer”), că sunt disponibile informații 

limitate referitoare la anumite aspecte de 

nanotoxicocinetică și toxicologie a 

nanomaterialelor fabricate și că metodele 

existente de verificare a toxicității ar putea 

necesita modificări metodologice. Pentru o 

mai bună evaluare a siguranței 

nanomaterialelor pentru uz alimentar, 

Comisia elaborează în prezent metodologii 

de testare care țin seama de caracteristicile 

specifice ale nanomaterialelor fabricate. 

(21) În ceea ce privește posibila utilizare a 

nanomaterialelor pentru uzul alimentar, 

EFSA a considerat în avizul său din 

6 aprilie 201121 „Guidance on the risk 

assessment of the application of 

nanoscience and nanotechnologies in the 

food and feed chain” („Orientări privind 

evaluarea riscurilor aplicațiilor nanoștiinței 

și nanotehnologiilor în lanțul alimentar și 

furajer”), că sunt disponibile informații 

limitate referitoare la anumite aspecte de 

nanotoxicocinetică și toxicologie a 

nanomaterialelor fabricate și că metodele 

existente de verificare a toxicității ar putea 

necesita modificări metodologice. Pentru o 

mai bună evaluare a siguranței 

nanomaterialelor pentru uz alimentar, 

Comisia elaborează în prezent metodologii 

de testare care țin seama de caracteristicile 

specifice ale nanomaterialelor fabricate. 

Evaluarea nanomaterialelor din alimente 

sau din ingredientele alimentare ar trebui 

să includă detalii privind compoziția, 

valoarea nutritivă, metabolismul, 

utilizarea preconizată, nivelul de 

contaminanți microbiologici și chimici, 

studii privind posibilele efecte toxice, 

nutriționale și alergene și detalii 

referitoare la procesul de fabricație 

utilizat pentru prelucrarea alimentului 

sau a ingredientului alimentar. În 

efectuarea evaluării științifice privind 

siguranța, ar trebui să fie luate în 

considerare și preocupările 

consumatorilor și considerentele de ordin 

etic. 

__________________ __________________ 

21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 

Or. en 
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Amendamentul  161 

Eleonora Evi 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) În ceea ce privește posibila utilizare a 

nanomaterialelor pentru uzul alimentar, 

EFSA a considerat în avizul său din 6 

aprilie 201121 „Guidance on the risk 

assessment of the application of 

nanoscience and nanotechnologies in the 

food and feed chain” („Orientări privind 

evaluarea riscurilor aplicațiilor nanoștiinței 

și nanotehnologiilor în lanțul alimentar și 

furajer”), că sunt disponibile informații 

limitate referitoare la anumite aspecte de 

nanotoxicocinetică și toxicologie a 

nanomaterialelor fabricate și că metodele 

existente de verificare a toxicității ar putea 

necesita modificări metodologice. Pentru o 

mai bună evaluare a siguranței 

nanomaterialelor pentru uz alimentar, 

Comisia elaborează în prezent metodologii 

de testare care țin seama de caracteristicile 

specifice ale nanomaterialelor fabricate. 

(21) În ceea ce privește posibila utilizare a 

nanomaterialelor pentru uzul alimentar, 

EFSA a considerat în avizul său din 6 

aprilie 201121 „Guidance on the risk 

assessment of the application of 

nanoscience and nanotechnologies in the 

food and feed chain” („Orientări privind 

evaluarea riscurilor aplicațiilor nanoștiinței 

și nanotehnologiilor în lanțul alimentar și 

furajer”), că sunt disponibile informații 

limitate referitoare la anumite aspecte de 

nanotoxicocinetică și toxicologie a 

nanomaterialelor fabricate și că metodele 

existente de verificare a toxicității ar putea 

necesita modificări metodologice. Pentru o 

mai bună evaluare a siguranței 

nanomaterialelor pentru uz alimentar, 

Comisia elaborează în prezent metodologii 

de testare care țin seama de caracteristicile 

specifice ale nanomaterialelor fabricate. 

Luând în considerare deficiențele 

existente atât în ceea ce privește profilul 

toxicologic cât și metodologiile de 

măsurare, este necesar să se pună în 

aplicare principiul precauției reducând 

eventualele expuneri umane la 

nanomateriale. 

__________________ __________________ 

21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 

Or. it 

 

Amendamentul  162 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 
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Propunere de regulament 

Considerentul 21 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21a) În scopul protejării sănătății 

umane, utilizarea nanotehnologiilor în 

producția de alimente ar trebui interzisă 

până la aprobarea utilizării unor metode 

adecvate de testare specifice 

nanomaterialelor și până la posibilitatea 

de a efectua evaluări adecvate privind 

siguranța pe baza acestor teste. 

Or. en 

Justificare 

Este necesară reintroducerea acestui amendament, care a fost inclus în poziția Parlamentului 

European în a doua lectură, întrucât nu au existat progrese semnificative de atunci și întrucât 

EFSA recunoaște că există incertitudini cu privire la metodele de testare a nanomaterialelor. 

 

Amendamentul  163 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21b) Există diferite interpretări ale 

termenului „particulă”. Prin urmare, ar 

trebui clarificat faptul că alimentele care 

conțin nanomateriale moi, cum ar fi 

micelii sau lipozomi, sunt, de asemenea, 

incluse în definiția „alimentului nou”. 

Or. en 
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Justificare 

It has to be specified that the term 'particle' in the context of the definition of nanomaterials in 

this Regulation does not only cover pieces of matter with defined physical boundaries, as this 

would imply that according to current interpretation all 'soft' nanomaterials (e.g. micelles) 

were not covered and would therefore not be subject to pre-market-approval. However, these 

are exactly the applications which are relevant from a regulatory perspective because their 

use is being envisaged in applications for food (e.g. as carriers for vitamins and other 

substances with a nutritional or physiological effect). 

 

Amendamentul  164 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21c) În cazul în care metodele de testare 

se aplică nanomaterialelor, ar trebui să se 

furnizeze o explicație privind caracterul 

adecvat din punct de vedere științific al 

acestora pentru nanomateriale și, dacă 

este cazul, adaptările/ajustările tehnice 

care au fost efectuate pentru a ține seama 

de caracteristicile specifice ale acestor 

materiale. 

Or. en 

Justificare 

Această formulare a fost deja convenită în cadrul Regulamentului nr. 528/2012 privind 

punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (a se vedea anexa II punctul 5). 

 

Amendamentul  165 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 d (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21d) Numai nanomaterialele introduse 

pe o listă de substanțe aprobate ar trebui 

să fie prezente în ambalajele alimentare, 

însoțite de o limită a migrării în sau pe 

produsele alimentare conținute în 

ambalajele respective. 

Or. en 

Justificare 

Întrucât prezentul regulament vizează nanomaterialele din alimente, printre altele, este 

important să se asigure că sunt luate în considerare și nanoparticulele care ar putea migra 

accidental în alimente. Este o nevoie urgentă de măsuri, întrucât, până în prezent, nu există 

nicio legislație specifică, iar cerințele de testare sunt inexistente, ori metodele de testare 

aplicate sunt neadecvate. Prezentul amendament a fost deja inclus în poziția Parlamentului 

European în a doua lectură din 2010. 

 

Amendamentul  166 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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, ar trebui 

să fie introduse 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. 

În orice caz, operatorii din sectorul 

alimentar ar trebui să informeze Comisia 

cu privire la orice informații pertinente 

referitoare la alimentele pe care le-au 

introdus pe piață. 

Or. en 
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Justificare 

Pe baza amendamentelor 88 și 89 din proiectul de raport. 

 

Amendamentul  167 

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

 

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 

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 alimenter 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. 

(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. 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 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 

furnizate de solicitantul inițial, cu acordul 

acestuia. 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. 

Or. fr 
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Amendamentul  168 

Julie Girling 

 

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 

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 alimenter 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. 

(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 

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 zece 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. 

Or. en 

 

Amendamentul  169 

Biljana Borzan 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (23a) Asigurând confidențialitatea cererii, 

Comisia ar trebui să pună la dispoziția 

părților interesate o listă orientativă de 

cereri care să cuprindă informațiile de 

bază. Respectiva listă ar trebui să 

împiedice depunerea de cereri identice 

sau duplicate în mod succesiv și, prin 

urmare, ar trebui să reducă sarcina 

administrativă atât pentru potențialii 

solicitanți, cât și pentru Uniune. 

Or. en 

 

Amendamentul  170 

Nicola Caputo 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Alimentele noi se supun cerințelor 

generale de etichetare prevăzute în 

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

privind informarea consumatorilor cu 

privire la produsele alimentare și altor 

cerințe relevate de etichetare relevante din 

dreptul Uniunii aplicabil alimentelor. În 

anumite cazuri, poate fi necesar ca eticheta 

să conțină informații suplimentare, în 

special în ceea ce privește descrierea 

alimentului, originea sa sau condițiile sale 

de utilizare cu scopul de a informa 

corespunzător consumatorul asupra naturii 

alimentului nou. 

(24) Alimentele noi se supun cerințelor 

generale de etichetare prevăzute în 

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

privind informarea consumatorilor cu 

privire la produsele alimentare și altor 

cerințe relevate de etichetare relevante din 

dreptul Uniunii aplicabil alimentelor. În 

anumite cazuri, poate fi necesar ca eticheta 

să conțină informații suplimentare, în 

special în ceea ce privește descrierea 

alimentului, originea sa sau condițiile sale 

de utilizare cu scopul de a informa 

corespunzător consumatorul asupra naturii 

alimentului nou. Materialele care dau 

naștere unor probleme de natură etică, 

astfel cum se întâmplă în prezentul 

Regulament (CE) nr. 258/97, ar trebui să 

fie, de asemenea, indicate pe etichetă, 

pentru a permite consumatorilor să facă 

alegeri în cunoștință de cauză. 
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Or. en 

 

Amendamentul  171 

Dita Charanzová 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (24a) Alimentele noi fac obiectul 

cerințelor legislației Uniunii privind 

materialele și obiectele destinate să vină 

în contact cu produsele alimentare, în 

special Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 

al Parlamentului European și al 

Consiliului1 a și măsurile specifice 

adoptate în temeiul acestuia. 

 __________________ 

 1 a Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 octombrie 2004 privind materialele 

și obiectele destinate să vină în contact cu 

produsele alimentare și de abrogare a 

Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE 

(JO L 338, 13.11.2004, p. 4). 

Or. en 

Justificare 

Prezentul considerent are rolul de a oferi informații și de a reconfirma faptul că alimentele 

noi și alimentele provenite din țări terțe fac obiectul nu doar al cerințelor de etichetare din 

UE, ci și al cerințelor de ambalare. Noul considerent nu creează nicio obligație juridică nouă 

în prezentul regulament. 

 

Amendamentul  172 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (24b) În a doua lectură din 2010 

referitoare la dosarul alimentelor noi, 

Parlamentul European a solicitat, cu o 

foarte largă majoritate, interzicerea 

introducerii pe piață a alimentelor 

provenite din animale clonate și din 

descendenți ai acestora. După eșecul 

procedurii de conciliere privind 

alimentele noi din martie 2011, Comisia s-

a angajat să elaboreze o propunere 

concretă privind animalele clonate și 

descendenții acestora, care să țină cont de 

poziția Consiliului și a Parlamentului 

European. Cu toate acestea, propunerile 

privind clonarea și alimentele provenite 

din clone prezentate în decembrie 2013 nu 

prevăd nicio măsură referitoare la 

descendenții animalelor clonate, nici 

măcar cu scopul de informare a 

consumatorilor. În plus, acestea nu 

permit Parlamentului European să își 

exercite drepturile de colegiuitor. Prin 

urmare, este oportun ca Comisia să 

profite de ocazia oferită de numirea noilor 

oferte ale Colegiului și să își retragă 

propunerile din 2013 pentru a formula 

noi propuneri, pe baza procedurii 

legislative ordinare, care să țină seama de 

cerințele Parlamentului. 

Or. en 

Justificare 

În ciuda tuturor promisiunilor făcute de Comisie, „propunerea privind alimentele provenite 

din clonare” nu ține cont de cererile PE și nu prevede măsuri privind descendenții animalelor 

clonate. Acesta este un regres enorm față de martie 2011, când cel puțin etichetarea cărnii 

proaspete de vită a fost convenită de către toate instituțiile, și o lovitură dată deputaților din 

Parlamentul European, care au solicitat interzicerea alimentelor provenite din animale 

clonate și din descendenții acestora cu o foarte largă majoritate. În plus, temeiul juridic al 

măsurii nu permite codecizia, astfel încât Parlamentul European ar fi chiar privat de 

competențele sale de colegiuitor. 
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Amendamentul  173 

Renate Sommer 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 25 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (25a) Pentru a permite modificarea listei 

Uniunii ca urmare a autorizării unor 

alimente noi, competența de a adopta acte 

în conformitate cu articolul 290 din 

TFUE ar trebui delegată Comisiei în 

vederea actualizării listei Uniunii. Este 

deosebit de important ca, în timpul 

lucrărilor pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la 

nivel de experți. În pregătirea și 

elaborarea actelor delegate, Comisia ar 

trebui să asigure o transmitere simultană, 

în timp util și adecvată a documentelor 

pertinente către Parlamentul European și 

către Consiliu. 

Or. en 

 

Amendamentul  174 

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

 

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 

Or. fr 



 

AM\1037316RO.doc 67/78 PE539.826v01-00 

 RO 

 

Amendamentul  175 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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. 

(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, competența de a 

adopta acte delegate în conformitate cu 

articolul 290 din TFUE ar trebui să fie 

conferită Comisiei. 

Or. en 

Justificare 

Deoarece aceste măsuri au o aplicabilitate generală și sunt menite să completeze sau să 

modifice anumite elemente neesențiale ale prezentului regulament, competența de a adopta 

acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui acordată Comisiei, în 

vederea actualizării listei. 

 

Amendamentul  176 

Eleonora Evi 

 

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 

(27) În vederea asigurării unor condiții 

uniforme pentru punerea în aplicare a 

prezentului regulament în ceea ce privește 

actualizarea listei Uniunii, în ceea ce 
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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. 

privește adăugarea unui aliment tradițional 

provenit dintr-o țară terță, în cazul în care 

nu au fost exprimate obiecții privind 

securitatea, competențele de executare ar 

trebui să fie conferite Comisiei. 

Or. it 

 

Amendamentul  177 

Nicola Caputo 

 

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. 

(27) Lista inițială a Uniunii de alimente 

tradiționale provenite dintr-o țară terță este 

anexată la prezentul regulament și este 

actualizată prin intermediul unor acte 

delegate. 

Or. en 

 

Amendamentul  178 

Pavel Poc 

 

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 

(27) Comisia ar trebui să aibă competența 

de a adopta acte delegate în conformitate 

cu articolul 26a în ceea ce privește 

actualizarea listei Uniunii, în ceea ce 

privește adăugarea unui aliment tradițional 

provenit dintr-o țară terță, în cazul în care 
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nu au fost exprimate obiecții motivate 

privind securitatea, competențele de 

executare ar trebui să fie conferite 

Comisiei. 

nu au fost exprimate obiecții motivate 

privind securitatea. 

Or. en 

Justificare 

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

articolul 290 din TFUE în vederea actualizării listei Uniunii. 

 

Amendamentul  179 

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

 

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 Consiliului. 

eliminat 

__________________  

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). 
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Or. fr 

 

Amendamentul  180 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 

definiția „alimentului nou”, elaborarea și 

prezentarea cererilor sau notificărilor 

pentru includerea produselor alimentare pe 

lista Uniunii, modalitățile de verificare a 

valabilității cererilor sau notificărilor 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). 

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). 

Or. en 

 

Amendamentul  181 

Nicola Caputo 
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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 

determinarea statutului noului aliment, 

elaborarea și prezentarea cererilor sau 

notificărilor pentru includerea produselor 

alimentare pe lista Uniunii, modalitățile de 

verificare a valabilității cererilor sau 

notificărilor și 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). 

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). 

Or. en 

 

Amendamentul  182 

Pavel Poc 

 

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 

(28) Competențele de executare legate de 

elaborarea și prezentarea cererilor sau 

notificărilor pentru includerea produselor 

alimentare pe lista Uniunii, modalitățile de 

verificare a valabilității cererilor sau 

notificărilor și tratamentul confidențial al 
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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. 

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). 

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). 

Or. en 

Justificare 

O decizie cu privire la domeniul de aplicare este esențială pentru regulament și, prin urmare, 

nu ar trebui luată prin acte de punere în aplicare. 

 

Amendamentul  183 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 28 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (28a) Competența de a adopta acte 

delegate în conformitate cu articolul 290 

din TFUE ar trebui delegată Comisiei în 

ceea ce privește autorizarea alimentelor 

noi și a alimentelor tradiționale provenite 

dintr-o țară terță, actualizarea listei 

Uniunii, precum și procesul de consultare 

pentru stabilirea statutului unui aliment 
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nou. 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 

pertinente către Parlamentul European și 

către Consiliu. 

Or. en 

 

Amendamentul  184 

Pavel Poc 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 28 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (28b) În vederea completării sau a 

modificării anumitor elemente 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 noțiunii de „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 

întocmește acte delegate, Comisia ar 

trebui să asigure o transmitere simultană, 

în timp util și corespunzătoare a 

documentelor pertinente către 

Parlamentul European și către Consiliu. 

Or. en 
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Justificare 

O decizie cu privire la domeniul de aplicare este esențială pentru regulament și, prin urmare, 

nu ar trebui luată prin acte de punere în aplicare. Comisia ar trebui să dispună de 

competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE în vederea 

actualizării listei Uniunii. 

 

Amendamentul  185 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 28 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (28c) Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 29 aprilie 2004 privind controalele 

oficiale efectuate pentru a asigura 

verificarea conformității cu legislația 

privind hrana pentru animale și produsele 

alimentare și cu normele de sănătate 

animală și de bunăstare a animalelor[1] 

stabilește normele generale pentru 

efectuarea controalelor oficiale în vederea 

verificării respectării legislației în 

domeniul alimentar. Prin urmare, statele 

membre trebuie să realizeze controale 

oficiale în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 882/2004, pentru 

a asigura respectarea prezentului 

regulament. 

Or. en 

[(1) JO L 165, 30.4.04, p. 1. Versiune corectată (JO L 191, 28.5.2004, p. 1). Ultima 

modificare a regulamentului prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului (JO L 363, 

20.12.2006, p. 1)] 

Justificare 

O trimitere specială la Regulamentul privind controalele oficiale a fost inclusă în propunerea 

Comisiei din 2008 și menținerea acesteia este necesară. 
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Amendamentul  186 

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

 

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 

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 

animale, precum și a intereselor 

consumatorilor. Prin urmare, dispozițiile 

de mai jos ar trebui să se refere la 

produsele destinate consumului uman și 

consumului animal, indiferent dacă este 

vorba de animale de fermă sau de animale 

de companie. 

Or. fr 

 

Amendamentul  187 

Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder 

 

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 

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, a 

mediului și a intereselor consumatorilor. 

Or. en 
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Amendamentul  188 

Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee 

 

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 

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, precum și 

interdicția de a introduce pe piață 

alimente care conțin nanomateriale. 

Or. fr 

Justificare 

În prezent nu există o metodă fiabilă, recunoscută de comunitatea științifică, pentru a evalua 

impactului nanotehnologiilor asupra sănătății și asupra mediului pe termen scurt, mediu sau 

lung. 

Amendamentul  189 

Renate Sommer 

 

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 și a intereselor 

consumatorilor, asigurând, totodată, 

funcționarea eficientă a pieței interne. 

Or. en 

 

Amendamentul  190 

Bart Staes 
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în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1b) Scopul prezentului regulament este 

de a oferi un nivel ridicat de protecție a 

intereselor consumatorilor, a sănătății 

animalelor și a mediului, asigurând, 

totodată, funcționarea eficientă a pieței 

interne. 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament combină amendamentul 28 din proiectul de raport cu amendamentul 

Parlamentului European în a doua lectură din 2010. 

 

Amendamentul  191 

Eleonora Evi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) alimentelor modificate genetic care se 

află sub incidența Regulamentului (CE) 

nr. 1829/2003; 

(a) alimentelor modificate genetic care se 

află sub incidența Regulamentului (CE) 

nr. 1829/2003 și a Directivei 18/2001/CE ; 

Or. it 

Amendamentul  192 

Pavel Poc 

 

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 

eliminat 
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privind [privind introducerea pe piață a 

alimentelor din clone animale]. 

Or. en 

 


