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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Context 

 

Propunerea de regulament al UE este a doua tentativă a Comisiei de a reforma regimul 

aplicabil alimentelor noi în cadrul UE, care datează din 1997. Cadrul de reglementare existent 

a fost criticat pentru că procedura de obținere a unei autorizații pentru un aliment nou este 

deosebit de împovărătoare, îndelungată și costisitoare. Acest lucru pune probleme îndeosebi 

întreprinderilor a căror piață principală este piața europeană, spre deosebire de alte țări terțe, 

precum Statele Unite și Canada, în cazul cărora procedura de autorizare prealabilă introducerii 

pe piață este mai rapidă. În consecință, multe dintre întreprinderile din sectorul alimentar din 

UE, în special IMM-urile, nu doresc să dezvolte și să introducă pe piață alimente noi sau 

ingrediente alimentare care intră în domeniul de aplicare al alimentelor noi. 

 

La nivel internațional, UE a fost în mod repetat adusă în discuție în cadrul Organizației 

Mondiale a Comerțului (OMC) de către țările terțe care consideră că autorizarea unui aliment 

nou este o barieră în calea schimburilor comerciale și împiedică accesul la piața UE al 

produselor alimentare care au o lungă tradiție de utilizare alimentară în condiții de siguranță 

în țara lor de origine. 

 

Considerații 

 

Pe lângă obiectivul global de garantare a securității alimentare, noul regulament are scopul de 

a raționaliza și simplifica procedura de autorizare a alimentelor noi prin stabilirea unei liste a 

Uniunii cu alimentele noi autorizate. Propunerile de reducere a sarcinii administrative impuse 

atât statelor membre, cât și întreprinderilor acestora și de diminuare a duratei și a costurilor 

procedurii de autorizare, precum și de sporire a competitivității industriei alimentare europene 

și, în special, a IMM-urilor, inclusiv prin stimularea inovării, sunt mai mult decât binevenite. 

 

De asemenea, propunerea introduce o metodă mai rapidă și mai bine proporționată de 

evaluare a securității alimentelor tradiționale provenite din țări terțe. Aceste dispoziții speciale 

aplicabile alimentelor care nu au fost comercializate în cadrul UE, dar care au un istoric de 

utilizare alimentară în condiții de siguranță în țări terțe facilitează accesul acestor produse la 

piața UE, în scopul de a crea un sistem mai echilibrat și un mediu favorabil comerțului, 

răspunzând astfel la preocupările exprimate la nivelul OMC referitoare la existența unor 

restricții arbitrare și nejustificate privind accesul la piața UE. 

 

De asemenea, propunerea vizează în mod explicit clarificarea definiției alimentelor noi în 

cadrul regulamentului și, prin urmare, consolidarea securității juridice. Totuși, s-au exprimat 

preocupări referitoare la faptul că, în special, eliminarea categoriilor și extinderea definițiilor 

ar putea avea un rezultat contrar celui dorit și, prin urmare, ar genera lacune legislative care ar 

putea afecta securitatea alimentară. 

 

Raportoarea pentru aviz își exprimă preocuparea în special cu privire la noua definiție și la 

cerințele exacte de notificare aplicabile alimentelor tradiționale provenite din țări terțe. În 

cadrul propunerii, noțiunea de „istoric de utilizare alimentară în condiții de siguranță” nu este 

foarte clar definită și, prin urmare, vor trebui adăugate orientări clare și standarde privind 
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colectarea datelor și a elementelor doveditoare care trebuie furnizate de către solicitanți. 

Aceasta este o condiție indispensabilă pentru ca noul sistem centralizat să fie eficient și să nu 

existe riscul prezentării frecvente de către statele membre a unor obiecții nemotivate. De 

asemenea, aceste cerințe trebuie să fie în conformitate cu angajamentele internaționale ale 

UE, pentru a nu impune operatorilor din țările terțe restricții nejustificate. 

Raportoarea pentru aviz este conștientă de faptul că Autoritatea Europeană pentru Siguranța 

Alimentară (EFSA) depune eforturi în prezent pentru actualizarea orientărilor din 1997 

privind aspectele științifice și prezentarea informațiilor necesare pentru susținerea cererilor de 

introducere pe piață a alimentelor noi și a ingredientelor alimentare noi și pregătirea de 

rapoarte de evaluare inițiale în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97. În ansamblu, noul 

sistem centralizat va genera sarcini suplimentare pentru EFSA, pentru îndeplinirea cărora, în 

mod evident, va trebui să dispună de resursele corespunzătoare. 

 

Pe lângă orientările menționate mai sus, raportoarea pentru aviz consideră că este esențial ca 

operatorilor din țările terțe care doresc să comercializeze alimente tradiționale pe piața UE să 

li se furnizeze asistență tehnică adecvată și promptă. 

 

Nu în ultimul rând, raportoarea pentru aviz consideră importantă monitorizarea adecvată a 

punerii în aplicare a noilor norme, precum și a impactului acestora, îndeosebi în ceea ce 

privește noua procedură simplificată aplicabilă alimentelor tradiționale provenite din țări terțe. 

În termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a noului regulament, ar trebui să i se prezinte 

Parlamentului un raport privind rezultatele acestei monitorizări. 

 

Acestea sunt câteva dintre considerentele care stau la baza propunerilor prezentate de 

raportoarea pentru aviz în numele Comisiei pentru comerț internațional. În ceea ce privește 

propunerile de amendamente concrete, acestea se vor concentra pe dispoziții privind bunurile 

tradiționale provenite din țări terțe și delegarea de competențe necesară în acest sens. 

  

AMENDAMENTE 

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară, competentă în fond, să țină seama de următoarele amendamente: 

 

 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Un nivel ridicat de protecție a sănătății 

umane și a intereselor consumatorilor, 

precum și funcționarea eficace a pieței 

interne ar trebui să fie asigurate în cadrul 

(2) Un nivel ridicat de protecție a sănătății 

umane, a mediului și a intereselor 

consumatorilor, precum și funcționarea 

eficace a pieței interne ar trebui să fie 
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punerii în aplicare a politicilor Uniunii 

privind alimentele, asigurând în același 

timp transparența. 

asigurate în cadrul punerii în aplicare a 

politicilor Uniunii privind alimentele, 

asigurând în același timp transparența și 

stimulând inovarea și creativitatea în 

cadrul IMM-urilor din sectorul 

agroalimentar. Ar trebui aplicat principiul 

precauției, astfel cum este definit în 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002. 

 

Amendamentul  2 

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) Ar trebui să se facă o distincție între 

alimentele tradiționale provenite din țări 

terțe și alimentele noi. 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 

astfel cum se prevede în orientările 

științifice și tehnice care urmează a fi 

stabilite de Autoritatea Europeană pentru 

Siguranța Alimentară (EFSA). Sunt vizate 

acele alimente care au fost consumate într-

o țară terță timp de cel puțin 25 de ani, în 

cadrul unui regim alimentar normal al unei 

părți semnificative din populația țării. 

Istoricul utilizării alimentare în condiții de 

siguranță nu ar trebui să includă utilizările 

nealimentare sau utilizările care nu au loc 

în cadrul unui regim alimentar normal. 

 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) În ceea ce privește posibila utilizare a (21) În ceea ce privește posibila utilizare a 
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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. 

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, având în 

vedere principiul precauției, metodologii 

de testare care țin seama de caracteristicile 

specifice ale nanomaterialelor fabricate. 

__________________ __________________ 

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

 

 

Amendamentul  4 

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 

(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. 

Eticheta ar trebui să conțină informații 

suplimentare, în special în ceea ce privește 

descrierea, originea și compoziția 

alimentului, precum și condițiile sale de 

utilizare, cu scopul de a informa 

corespunzător consumatorul asupra naturii 

alimentului nou, inclusiv în cazul celor 
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alimentului nou. provenite din țări terțe. Prin urmare, 

atunci când un aliment nou este inclus pe 

lista Uniunii sau pe lista alimentelor 

tradiționale provenite din țări terțe, pot fi 

impuse condiții de utilizare sau cerințe de 

etichetare specifice, care, printre altele, ar 

putea fi legate de orice caracteristici 

specifice sau proprietăți ale alimentelor, 

precum compoziția, valoarea nutrițională 

sau efectele asupra nutriției și utilizarea 

preconizată a alimentului, sau de 

considerații etice sau de implicațiile 

asupra sănătății unor grupuri specifice 

ale populației. Este oportun ca, în 

prezentul regulament, să se prevadă 

cerințele de etichetare specifice cu privire 

la ingredientele alimentare prezente sub 

formă de nanomateriale fabricate care 

intră în domeniul de aplicare al 

prezentului regulament. 

 

 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Statele membre ar trebui să stabilească 

regimul privind sancțiunile aplicabile în 

cazul încălcării dispozițiilor prezentului 

regulament și ar trebui să ia toate măsurile 

necesare pentru a asigura punerea în 

aplicare a acestor sancțiuni. Sancțiunile 

respective ar trebui să fie eficiente, 

proporționale și disuasive. 

(26) Statele membre ar trebui să stabilească 

regimul privind sancțiunile aplicabile în 

cazul încălcării dispozițiilor prezentului 

regulament și ar trebui să ia toate măsurile 

necesare pentru a asigura punerea în 

aplicare a acestor sancțiuni. Sancțiunile 

respective ar trebui să fie eficiente, 

proporționale și disuasive și să contribuie 

la garantarea unor condiții de concurență 

echitabile. 
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Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) „aliment tradițional provenit dintr-o 

țară terță” înseamnă un aliment nou, altele 

decât alimentele noi astfel cum sunt 

menționate la litera (a) punctele (i) - (iii), 

care provin din producția primară, în 

privința cărora există un istoric de utilizare 

alimentară în condiții de siguranță într-o 

țară terță.  

(b) „aliment tradițional provenit dintr-o 

țară terță” înseamnă un aliment nou, altul 

decât alimentele noi astfel cum sunt 

menționate la litera (a) punctele (i) - (iii), 

care provine din producția primară și 

alimente derivate prelucrate, astfel cum 

sunt definite în Regulamentul (CE) nr 

178/2002, în privința cărora există un 

istoric de utilizare alimentară în condiții de 

siguranță într-o țară terță.  

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) „istoric de utilizare alimentară în 

condiții de siguranță într-o țară terță“ 

înseamnă că siguranța alimentului în cauză 

este confirmată de date privind compoziția 

acestuia, precum și de experiența folosirii 

sale și de folosirea sa continuă, pe o 

perioadă de cel puțin 25 de ani, în regimul 

alimentar normal al unei mari părți din 

populația unei țări terțe, anterior notificării 

menționate la articolul 13. 

(c) „istoric de utilizare alimentară în 

condiții de siguranță într-o țară terță“ 

înseamnă că siguranța alimentului în cauză 

este confirmată de date privind compoziția 

acestuia, precum și de experiența folosirii 

sale și de folosirea sa continuă, pe o 

perioadă de cel puțin 25 de ani, în regimul 

alimentar normal al unei părți 

semnificative din populația unei țări terțe, 

anterior notificării menționate la articolul 

13. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 27a 

în ceea ce privește definiția noțiunii 

„parte semnificativă din populația unei 

țări”. 

 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) „solicitantul” înseamnă statul membru, 

țara terță sau partea interesată, care poate 

reprezenta mai multe părți interesate, care a 

depus o cerere în conformitate cu articolul 

9 sau 15 sau a trimis o notificare Comisiei 

în conformitate cu articolul 13; 

(d) „solicitantul” înseamnă statul membru, 

țara terță sau partea interesată, care poate 

reprezenta mai multe părți interesate, sau 

un IMM care a depus o cerere în 

conformitate cu articolul 9 sau 15 sau a 

trimis o notificare Comisiei în conformitate 

cu articolul 13; 

 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – titlu 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Competențe de executare privind definiția 

alimentelor noi la articolul 2 alineatul (2) 

litera (a) 

Delegarea de competențe 
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Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru a asigura punerea în aplicare 

uniformă a prezentului regulament, 

Comisia poate decide, prin intermediul 

unor acte de punere în aplicare, dacă un 

anumit aliment intră în definiția 

alimentelor noi, astfel cum se prevede la 

articolul 2 alineatul (2) litera (a). 

Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 27a 

în ceea ce privește decizia prin care se 

stabilește dacă un anumit aliment intră în 

definiția „alimentelor noi”, astfel cum se 

prevede la articolul 2 alineatul (2) litera 

(a), precum și autorizarea alimentelor 

tradiționale provenite din țări terțe și 

actualizarea listei Uniunii, menționate la 

articolul 17. 

Justificare 

Raportoarea pentru aviz consideră adecvat să se recurgă la regimul actelor delegate pentru 

completarea sau modificarea regulamentului în domeniile menționate. În cazul în care 

prezentul amendament este adoptat, va fi necesară introducerea unui considerent care să 

descrie delegarea de competențe.  

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 27 

alineatul (3). 

eliminat 

 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Comisia stabilește și actualizează o listă 

a Uniunii a alimentelor noi autorizate care 

urmează a fi introduse pe piață pe teritoriul 

Uniunii în conformitate cu articolele 6, 7 și 

8 (denumită în continuare „lista Uniunii”). 

(1) Comisia stabilește, actualizează și 

publică o listă a Uniunii cu alimentele noi 

autorizate care urmează a fi introduse pe 

piață pe teritoriul Uniunii în conformitate 

cu articolele 6, 7 și 8 (denumită în 

continuare „lista Uniunii”), astfel cum se 

prevede în anexa la prezentul regulament. 

Lista Uniunii include alimente 

tradiționale din țările terțe. 

 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) dacă este posibilă asigurarea 

trasabilității materialelor utilizate în 

fabricarea sa. 

 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) cerințele specifice suplimentare 

referitoare la etichetare, pentru a informa 

consumatorul final cu privire la anumite 

caracteristici sau proprietăți ale alimentului 

respectiv, cum ar fi compoziția, valoarea 

nutritivă sau efectele sale nutritive și 

utilizarea preconizată a alimentului, care 

fac ca un aliment nou să nu mai fie 

echivalent cu un aliment existent sau la 

implicațiile pentru sănătate pentru anumite 

categorii specifice ale populației; 

(c) cerințele specifice suplimentare 

referitoare la etichetare, pentru a informa 

consumatorul final cu privire la anumite 

caracteristici sau proprietăți ale alimentului 

respectiv și pentru a asigura trasabilitatea 

acestuia, cum ar fi compoziția, 

proveniența, valoarea nutritivă sau efectele 

sale nutritive și utilizarea preconizată a 

alimentului, care fac ca un aliment nou să 

nu mai fie echivalent cu un aliment existent 

sau la implicațiile pentru sănătate pentru 

anumite categorii specifice ale populației; 
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Justificare 

Etichetarea alimentelor noi trebuie să permită consumatorului final să stabilească originea 

acestora. 

 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) țara sa de origine, (c) țara sa de origine și țările de origine ale 

materialelor utilizate în fabricarea sa; 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 2 – litera d 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) date documentate care demonstrează 

istoricul de utilizare alimentară în condiții 

de siguranță într-o țară terță, 

(d) date documentate care demonstrează 

istoricul de utilizare alimentară în condiții 

de siguranță într-o țară terță, astfel cum se 

prevede în orientările europene aflate sub 

controlul Autorității Europene pentru 

Siguranța Alimentară (EFSA); 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 2 – litera e 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) atunci când este cazul, condițiile de 

utilizare și cerințele de etichetare specifică, 

care nu induc în eroare consumatorul. 

(e) condițiile de utilizare și cerințele de 

etichetare specifică, care nu induc în eroare 

consumatorul. 
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Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În termen de trei luni de la data 

publicării avizului EFSA, Comisia prezintă 

comitetului menționat la articolul 27 

alineatul (1) un proiect de act de punere în 

aplicare pentru autorizarea introducerii pe 

piață pe teritoriul Uniunii a alimentelor 

tradiționale din țări terțe și de actualizare a 

listei Uniunii, luând în considerare 

următoarele: 

(1) În termen de trei luni de la data 

publicării avizului EFSA, Comisia adoptă 

un act delegat pentru autorizarea 

introducerii pe piață pe teritoriul Uniunii a 

alimentelor tradiționale din țări terțe și de a 

actualizare a listei Uniunii, luând în 

considerare următoarele: 

Justificare 

Raportoarea pentru aviz consideră adecvat să se recurgă la regimul actelor delegate pentru 

completarea regulamentului în domeniile menționate. În cazul în care prezentul amendament 

este adoptat, va fi necesară introducerea unui considerent care să descrie delegarea de 

competențe. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Acest act de punere în aplicare se adoptă 

în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 27 

alineatul (3). 

eliminat 

 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) conținutul, modul de redactare și 

prezentare a notificării prevăzute la 

articolul 13 și a cererii prevăzute la 

articolul 14 alineatul (5);  

(a) conținutul, modul de redactare și 

prezentare a notificării prevăzute la 

articolul 13 și a cererii prevăzute la 

articolul 14 alineatul (5), în temeiul 

orientărilor EFSA;  

Justificare 

Pe lângă actualizarea orientărilor științifice existente, EFSA ar trebui să elaboreze orientări 

tehnice și instrumente pentru a oferi asistență operatorilor din sectorul alimentar din țările 

terțe care doresc să depună o solicitare sau o notificare. 

 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) denumirea și descrierea alimentului 

nou; 

(b) denumirea, descrierea și compoziția 

alimentului nou; 

 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Operatorii din sectorul alimentar 

informează de îndată Comisia cu privire la: 

(2) Operatorii din sectorul alimentar și 

autoritățile sanitare din statele membre 

informează de îndată Comisia cu privire la: 

 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre stabilesc regimul 

sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării 

dispozițiilor prezentului regulament și iau 

toate măsurile necesare pentru a asigura 

punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile 

prevăzute trebuie să fie eficiente, 

proporționale și cu efect de descurajare. 

Statele membre notifică dispozițiile în 

cauză Comisiei până la …26 cel târziu și 

notifică fără întârziere Comisiei orice 

modificare ulterioară a acestora. 

Statele membre stabilesc regimul 

sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării 

dispozițiilor prezentului regulament și iau 

toate măsurile necesare pentru a asigura 

punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile 

prevăzute trebuie să fie eficiente, 

proporționale și cu efect de descurajare și 

să garanteze condiții de concurență 

echitabile. Statele membre notifică 

dispozițiile în cauză Comisiei până la …26 

cel târziu și notifică fără întârziere 

Comisiei orice modificare ulterioară a 

acestora. 

__________________ __________________ 

26 Oficiul pentru publicații: a se introduce 

data: 24 luni după intrarea în vigoare a 

prezentului regulament. 

26 Oficiul pentru publicații: a se introduce 

data: 24 luni după intrarea în vigoare a 

prezentului regulament. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 27a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Exercitarea delegării de competențe 

 (1) Competența de a adopta acte delegate 

este conferită Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol. 

 (2) Competența de a adopta acte delegate 

menționată la articolele 3 și 17 se conferă 

Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 

...*. Comisia prezintă un raport privind 

delegarea de competențe cel târziu cu 

nouă luni înainte de încheierea perioadei 

de cinci ani. Delegarea de competențe se 

prelungește tacit cu perioade de timp 

identice, cu excepția cazului în care 

Parlamentul European sau Consiliul se 

opun prelungirii respective cel târziu cu 

trei luni înainte de încheierea 
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fiecărei perioade. 

 (3) Delegarea de competențe menționată 

la articolele 3 și 17 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de 

Consiliu. O decizie de revocare pune 

capăt delegării de competențe specificată 

în decizia respectivă. Decizia produce 

efecte din ziua care urmează datei 

publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene sau de la o dată 

ulterioară menționată în decizie. Decizia 

nu aduce atingere actelor delegate care 

sunt deja în vigoare. 

 (4) De îndată ce adoptă un act delegat, 

Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului. 

 (5) Un act delegat adoptat în temeiul 

articolelor 3 și 17 intră în vigoare numai 

în cazul în care nici Parlamentul 

European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecțiuni în termen de două luni de la 

notificarea acestuia către Parlamentul 

European și Consiliu sau în cazul în care, 

înaintea expirării termenului respectiv, 

Parlamentul European și Consiliul au 

informat Comisia că nu vor formula 

obiecțiuni. Respectivul termen se 

prelungește cu două luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a 

Consiliului. 

 _____________ 

 *JO: a se introduce data intrării în 

vigoare a prezentului regulament. 

Justificare 

Raportoarea consideră că delegarea de competențe Comisiei trebuie limitată în timp. O astfel 

de limitare permite un mai mare control parlamentar, obligând Comisia să elaboreze un 

raport privind delegarea de competențe, cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea 

perioadei stabilite. Pe de altă parte, prelungirea tacită a delegării de competențe cu perioade 

de timp identice evită impunerea unor sarcini excesive legiuitorilor și facilitează punerea în 

aplicare a regulamentului. 
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Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 29a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Raportarea 

 În termen de cinci ani de la intrarea în 

vigoare, Comisia prezintă Parlamentului 

European și Consiliului un raport privind 

punerea în aplicare a prezentului 

regulament, abordând îndeosebi impactul 

noii proceduri simplificate aplicabile 

alimentelor noi și alimentelor tradiționale 

provenite din țări terțe. Raportul este 

publicat. 
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