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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei modifică Regulamentul (CE) nr.258/97 privind alimentele noi în 
vederea simplificării și centralizării procedurii pentru autorizarea unor noi alimente și 
comercializarea acestora.

Comisia își propune să definească scopul regulamentului cu mai multă precizie excluzând 
categoriile de alimente pentru care există deja o legislație specifică. Prin urmare, organismele 
modificate genetic, aditivii alimentari, aromele, solvenții de extracție, enzimele, vitaminele și 
mineralele vor fi excluse din regulament.

Toate cererile de autorizare vor fi prezentate Comisiei și apoi trimise Autorității Europene 
pentru Siguranța Alimentară, care va trebui să efectueze controale ale siguranței.

Alimentele noi nu trebuie să reprezinte nici un risc pentru sănătate, nu trebuie să inducă în 
eroare consumatorul, iar în cazul în care sunt folosite ca înlocuitori acestea nu trebuie să pună 
în pericol alimentația.

După consultarea AESA, Comisia - prin mijloacele de procedură ale comitetului - va decide 
dacă noul produs va fi înregistrat ca aliment nou și dacă este necesară o etichetare specială 
suplimentară.

În cazul alimentelor tradiționale provenite din țările terțe, Comisia intenționează să simplifice 
autorizarea și, prin urmare, să evalueze siguranța acestora pe baza experienței privind 
condițiile de siguranță în țările de origine.

Raportorul își exprimă acordul cu privire la necesitatea de a simplifica procedura de 
autorizare, în special deoarece AESA este organul adecvat pentru a evalua din punct de 
vedere științific nivelul de siguranță al alimentelor.

Chiar dacă AESA poate oferi un ansamblu de garanții științifice cu privire la siguranța 
alimentară, ar trebui salutat faptul că Parlamentul European conservă dreptul de veto, în așa 
fel încât, în cazurile delicate și controversate, reprezentanții aleși democratic își mențin 
puterea lor legitimă de control (procedura de reglementare cu control).

Cu toate că raportorul își exprimă acordul cu privire la necesitatea ca organismele modificate 
genetic (care sunt deja reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1829/2003) să fie excluse din 
domeniul de aplicare al regulamentului, consideră de asemenea esențial ca alimentele 
provenite din animale clonate și din descendența acestora să fie excluse, cu scopul de a 
asigura că aceste decizii delicate din punct de vedere etic nu vor trebui adoptate în viitor prin 
intermediul procedurii de comitologie; raportorul solicită, de asemenea, Comisiei să prezinte 
o propunere specifică care să prevadă procedura de codecizie, pentru ca Parlamentul să poată 
contribui la luarea deciziilor într-o chestiune atât de controversată.

Totodată, raportorul solicită consultarea Grupului european pentru etică în domeniul științei și 
al noilor tehnologii în toate cazurile care pun o problemă de etică privind utilizarea noilor 
tehnologii alimentare și comercializarea noilor alimente.
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Cu privire la alimentele tradiționale provenite din țările terțe, perioada de utilizare în condiții 
de siguranță trebuie definită cu precizie pentru a asigura că produsul se poate utiliza în 
condiții de totală siguranță, motiv pentru care raportorul propune o perioadă de 50 de ani în 
locul expresiei generale „o generație”. 

În fine, raportorul susține că prioritatea absolută în toate fazele procedurii de autorizare a 
noilor alimente trebuie să fie siguranța alimentară și sănătatea consumatorilor, care au 
prioritate asupra intereselor comerciale și asupra protecției drepturilor de proprietate 
intelectuală, în special, datele științifice care demonstrează că un produs este sigur.

În conformitate cu principiul precauției, UE ar trebui să ofere cetățenilor o serie de garanții 
privind sănătatea precum și calitatea și „transparența” alimentelor.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este necesar să se asigure un nivel înalt 
de protecție a sănătății umane în cadrul 
punerii în aplicare a politicilor comunitare.

(2) Este necesar să se asigure un nivel înalt 
de protecție a sănătății umane în cadrul 
punerii în aplicare a politicilor comunitare, 
acordând totodată un loc prioritar 
protecției sănătății umane în raport cu 
funcționarea pieței interne.

Justificare

Protecția sănătății umane ar trebui considerată ca o prioritate în momentul în care se 
autorizează noi alimente.
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Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Standardele definite în legislația UE 
trebuie aplicate tuturor produselor 
alimentare introduse pe piața comunitară, 
inclusiv produselor alimentare importate 
din țări terțe. 

Justificare

Trebuie reiterat faptul că normele comunitare se aplică  și alimentelor importate. 

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este necesar să se clarifice și să se 
actualizeze definiția actuală a alimentului 
nou prin înlocuirea categoriilor existente cu 
o trimitere la definiția generală a 
alimentului din 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.

(5) Este necesar ca definiția actuală a 
alimentului nou să fie clarificată, 
adăugându-se o explicație privind 
criteriile în temeiul cărora un aliment este 
considerat drept nou, și actualizată, prin 
înlocuirea categoriilor existente cu o 
trimitere la definiția generală a alimentului 
din 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.

Justificare

Pentru ca legislația să devină mai clară, trebuie să fie adăugată, în text sau în considerente, o 
explicație privind criteriile în temeiul cărora un aliment este considerat drept nou. 



PE405.878v02-00 6/22 AD\733552RO.doc

RO

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) De asemenea, este necesar să se 
precizeze că un aliment trebuie considerat 
drept nou atunci când se aplică o 
tehnologie de producție care nu a mai fost 
utilizată anterior. În special, prezentul 
regulament ar trebui să reglementeze 
tehnologiile noi de reproducere și noile 
procedee de producție a alimentelor, care 
au un efect asupra alimentelor și, prin 
urmare, ar putea avea un efect asupra 
siguranței alimentare. În consecință, 
alimentele noi trebuie să includă alimente 
derivate din plante și animale, produse prin 
tehnici netradiționale de reproducere, și 
alimentele modificate prin noi procedee de 
producție, cum ar fi nanotehnologia și 
nanoștiința, care pot avea un efect asupra 
alimentelor. Alimentele derivate din noi 
soiuri de plante sau rasele de animale 
produse prin tehnici de reproducere 
tradiționale nu trebuie considerate drept 
alimente noi.

(6) Domeniul de aplicare al prezentului 
regulament ar trebui să includă toate 
alimentele care nu au fost utilizate pentru 
consumul uman la un nivel semnificativ 
în cadrul Comunității înainte de 15 mai 
1997. Criteriile pentru desemnarea unui 
aliment drept nou ar trebui să includă 
utilizarea de noi specii de organisme, ca 
de exemplu plante, animale, 
microorganisme, ciuperci sau alge, 
precum și utilizarea de noi părți din 
organisme existente și de substanțe cu o 
nouă structură moleculară. Un aliment 
existent ar trebui să fie considerat drept 
nou dacă a fost modificat într-un mod 
care îi schimbă compoziția chimică, 
structura moleculară, dimensiunea 
particulelor sau alte elemente, astfel încât 
există probabilitatea ca schimbarea 
respectivă să aibă un efect asupra 
siguranței alimentare. De asemenea, este 
necesar să se precizeze că un aliment 
trebuie considerat drept nou atunci când se 
aplică o tehnologie de producție care nu a 
mai fost utilizată anterior. În special, 
prezentul regulament ar trebui să 
reglementeze tehnologiile noi de 
reproducere și noile procedee de producție 
a alimentelor, care au un efect asupra 
alimentelor și, prin urmare, ar putea avea 
un efect asupra siguranței alimentare. În 
consecință, alimentele noi trebuie să 
includă alimente derivate din plante și 
animale, produse prin tehnici netradiționale 
de reproducere, și alimentele modificate 
prin noi procedee de producție, cum ar fi 
nanotehnologia și nanoștiința, care pot 
avea un efect asupra siguranței alimentare.
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Alimentele derivate din noi soiuri de plante 
sau rasele de animale produse prin tehnici 
de reproducere tradiționale nu trebuie 
considerate drept alimente noi.

Justificare

Pentru ca legislația să devină mai clară, trebuie să fie adăugată, de preferință în text sau în 
considerente, o explicație privind criteriile în temeiul cărora un aliment este considerat drept 
nou. Textul propus vizează descrierea modului în care legislația privind alimentele noi 
funcționează în prezent. Cuvântul „siguranță” lipsește în penultima frază.

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Cu toate acestea, alimentele produse 
din animale clonate și din progeniturile 
acestora ar trebui excluse din domeniul 
de aplicare a prezentului regulament. 
Aceste alimente ar trebui reglementate 
printr-un regulament specific, bazat pe 
procedura de codecizie și nu pe 
„procedura comună”. Comisia ar trebui 
să prezinte o propunere legislativă în 
acest sens, înainte de data punerii în 
aplicare a prezentului regulament. Având 
în vedere avizul emis de Grupul european 
pentru etică în domeniul științei și al 
noilor tehnologii și dispozițiile Directivei 
98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 
privind protecția animalelor de fermă, 
alimentele produse din animale clonate 
sau progeniturile1 acestora nu ar trebui să 
fie introduse pe piață înainte de intrarea 
în vigoare a regulamentului specific cu 
privire la aceste produse.  
___________
1 JO L 221, 08.08.98, p. 23.

Justificare
Decizia de a autoriza sau nu alimentele provenite din animale clonate și din progeniturile 
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acestora solicită o examinare în profunzime a tuturor criteriilor atât de siguranță alimentară 
cât și de etică, precum și a eventualelor efecte asupra bunăstării animalelor. Prin urmare, nu 
trebuie să se soluționeze prin intermediul procedurii de comitologie ci printr-o decizie 
legislativă în baza aplicării procedurii de codecizie. Ar trebui impus un moratoriu pentru 
aceste alimente până la intrarea în vigoare a legislației corespunzătoare.

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Clonarea animalelor este 
incompatibilă cu dispozițiile punctelor 20 
și 21 din anexa la Directiva 98/58/EC. 
Punctul 20 interzice utilizarea metodelor 
de reproducere naturale sau artificiale 
care provoacă sau pot provoca suferințe 
sau vătămări animalelor în cauză. 
Punctul 21 permite creșterea animalelor 
într-o crescătorie numai cu condiția să se 
poată estima, într-o manieră rezonabilă, 
în baza genotipului sau fenotipului, că 
ținerea acestora în crescătorie nu are 
efecte negative asupra sănătății sau 
bunăstării lor. 

Justificare
Problemele legate de sănătatea și bunăstarea animalelor apărute în urma clonării semnifică 
faptul că acest proces este incompatibil cu anumite dispoziții ale Directivei 98/58/CE a 
Consiliului.  

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) Până în prezent, nu există informații 
privind efectele pe care le au asupra 
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sănătății alimentele care conțin 
nanoparticule provenite din procedee 
nanotehnice. Prin urmare, conform 
principiului precauției, ar trebui să nu se 
mai folosească nanoparticule în producția 
de alimente, până când vor exista 
rezultate științifice privind efectele 
folosirii acestora.

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Dacă este necesar, ar trebui adoptate 
măsuri de punere în aplicare pentru a 
furniza criterii care să permită să se 
determine mai ușor dacă un aliment a fost 
utilizat pentru consumul uman la un nivel 
semnificativ în cadrul Comunității înainte 
de 15 mai 1997. În cazul în care un aliment 
a fost folosit exclusiv ca supliment 
alimentar sau în cadrul unui supliment 
alimentar, astfel cum este definit în 
Directiva 2002/46/CE, înainte de această 
dată, acesta poate fi introdus pe piață după 
acea dată în vederea aceleiași utilizări fără 
a fi considerat drept aliment nou. Cu toate 
acestea, acea utilizare ca supliment 
alimentar sau în cadrul unui supliment 
alimentar nu trebuie luată în considerare 
pentru a determina dacă acesta a fost 
utilizat pentru consumul uman la un nivel 
semnificativ în cadrul Comunității înainte 
de 15 mai 1997. Prin urmare, alte utilizări 
ale alimentului respectiv, de exemplu, 
altele decât utilizările ca supliment 
alimentar, trebuie autorizate în 
conformitate cu prezentul regulament.

(7) Ar trebui adoptate măsuri de punere în 
aplicare pentru a furniza criterii 
suplimentare care să permită să se 
determine mai ușor dacă un aliment a fost 
utilizat pentru consumul uman la un nivel 
semnificativ în cadrul Comunității înainte 
de 15 mai 1997. În cazul în care un aliment 
a fost folosit exclusiv ca supliment 
alimentar sau în cadrul unui supliment 
alimentar, astfel cum este definit în 
Directiva 2002/46/CE, înainte de această 
dată, acesta poate fi introdus pe piață după 
acea dată în vederea aceleiași utilizări fără 
a fi considerat drept aliment nou. Cu toate 
acestea, acea utilizare ca supliment 
alimentar sau în cadrul unui supliment 
alimentar nu trebuie luată în considerare 
pentru a determina dacă acesta a fost 
utilizat pentru consumul uman la un nivel 
semnificativ în cadrul Comunității înainte 
de 15 mai 1997. Prin urmare, alte utilizări 
ale alimentului respectiv, de exemplu, 
altele decât utilizările ca supliment 
alimentar, trebuie autorizate în 
conformitate cu prezentul regulament.

Justificare

Este necesară adoptarea măsurilor de punere în aplicare în vederea unei descrieri mai 
detaliate a criteriilor în temeiul cărora un aliment este considerat drept nou. Trebuie adăugat 
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cuvântul „suplimentare”, deoarece o serie de explicații au fost deja date prin amendamentele 
la considerentul 6.

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Dispozițiile Directivei 2001/83/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui 
cod comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman1 ar trebui să 
se aplice în cazul în care, ținând seama 
de toate caracteristicile sale, un produs 
poate fi definit drept „medicament” sau 
drept un produs care face obiectul altor 
acte legislative comunitare. În acest sens, 
dacă un stat membru stabilește, în 
conformitate cu Directiva 2001/83/CE că 
o substanță este un medicament, acesta 
poate restricționa introducerea pe piață a 
unui astfel de produs conform dreptului 
comunitar.
____________________

1JO L 311, 28.11.2001, p. 67.

Justificare

Deoarece atunci când se abordează problema alimentelor noi apar multe probleme aflate la 
granița dintre diferite sectoare, este important ca în considerent să se evidențieze acest 
principiu general. Acest lucru oferă mai multă claritate pentru industrie și consumatori în 
ceea ce privește funcționarea pieței în legătură cu produsele situate la limita dintre sectorul 
medicamentelor și cel alimentar.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Alimentele noi pot fi introduse pe 
piața comunitară doar dacă sunt sigure 
și nu induc în eroare consumatorul. De 
asemenea, acestea nu ar trebui să difere 
de alimentele pe care trebuie să le 
înlocuiască sub niciun aspect care ar fi 
dezavantajos pentru consumator pe plan 
nutrițional. 

(14) Alimentele noi pot fi introduse pe 
piața comunitară doar dacă sunt sigure și 
nu induc în eroare consumatorul. 
Evaluarea siguranței acestora ar trebui să 
se bazeze pe principiul precauției, astfel 
cum este prevăzut la articolul 7 din 
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. De asemenea, acestea nu ar 
trebui să difere de alimentele pe care 
trebuie să le înlocuiască sub niciun aspect 
care ar fi dezavantajos pentru consumator 
pe plan nutrițional.
_______________________
1 JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În anumite situații, pentru a stimula 
cercetarea și dezvoltarea în cadrul 
industriei agroalimentare și, în acest fel, 
inovarea, 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 
comunitară nu ar trebui folosite în 

(20) În anumite situații, pentru a stimula 
cercetarea și dezvoltarea în cadrul 
industriei agroalimentare și, în acest fel, 
inovarea, 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 
comunitară nu ar trebui folosite în 
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beneficiul unui alt solicitant în cursul unei 
perioade de timp limitate, fără acordul 
primului solicitant. Protecția datelor 
științifice furnizate de un solicitant nu ar 
trebui să îi împiedice pe alți solicitanți să 
ceară includerea unui aliment nou pe lista 
comunitară pe baza propriilor lor date 
științifice.

beneficiul unui alt solicitant în cursul unei 
perioade de timp limitate, fără acordul 
primului solicitant. Protecția datelor 
științifice furnizate de un solicitant nu ar 
trebui să îi împiedice pe alți solicitanți să 
ceară includerea unui aliment nou pe lista 
comunitară pe baza propriilor lor date 
științifice. De asemenea, protecția datelor 
științifice nu trebuie să contravină 
cerințelor de transparență și de acces la 
informație în ceea ce privește datele 
folosite pentru evaluarea siguranței 
alimentelor noi. Cu toate acestea, 
drepturile de proprietate intelectuală ar 
trebui respectate.

Justificare

În conformitate cu amendamentul 5 din proiectul de aviz, vizează însă garantarea protecției 
drepturilor de proprietate intelectuală ale producătorilor.

Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Alimentele noi fac obiectul cerințelor 
generale de etichetare prevăzute de 
Directiva 2000/13/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 martie 
2000 privind apropierea legislațiilor 
statelor membre referitoare la etichetarea și 
prezentarea produselor alimentare, precum 
și la publicitatea acestora. 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. 
Prin urmare, includerea unui aliment nou 
pe lista comunitară poate impune condiții 
de utilizare sau obligații referitoare la 
etichetare specifice.

(21) Alimentele noi fac obiectul cerințelor 
generale de etichetare prevăzute de 
Directiva 2000/13/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 martie 
2000 privind apropierea legislațiilor 
statelor membre referitoare la etichetarea și 
prezentarea produselor alimentare, precum 
și la publicitatea acestora. 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, 
care pot include și informații privind 
aspecte de ordin etic. Prin urmare, 
includerea unui aliment nou pe lista 
comunitară poate impune condiții de
utilizare sau obligații referitoare la 
etichetare specifice.
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Justificare

Criteriile pentru etichetarea suplimentară trebuie să includă și aspecte de ordin etic, cum ar 
fi clonarea. Astfel, trebuie să fie posibilă cererea de etichetare a alimentelor produse din 
animale clonate.

Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Introducerea unei etichete de 
calitate europene va permite 
consumatorilor să identifice produsele 
care au fost obținute respectându-se 
standardele europene stricte în materie de 
mediu, bunăstare a animalelor și 
siguranță alimentară și va constitui, 
alături de prezentul regulament, un alt 
element esențial al politicii generale a UE 
de informare a cetățenilor săi cu privire la 
caracteristicile produselor și la condițiile 
în care au fost obținute.

Amendamentul 14

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Grupul european pentru etică în 
domeniul științei și al noilor tehnologii 
instituit prin decizia Comisiei din 16 
decembrie 1997 poate fi consultat, după 
caz, în vederea obținerii de consiliere cu 
privire la aspectele etice referitoare la 
introducerea pe piață a alimentelor noi. 

(24) Grupul european pentru etică în 
domeniul științei și al noilor tehnologii 
instituit prin decizia Comisiei din 16 
decembrie 1997 trebuie să fie consultat în 
vederea obținerii de consiliere cu privire la 
aspectele etice referitoare la utilizarea de 
noi tehnologii și la introducerea pe piață a 
alimentelor noi. 
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Amendamentul 15

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) alimentelor produse din animale 
clonate sau progeniturile acestora. 
Comisia prezintă o propunere legislativă 
specifică privind astfel de alimente înainte 
de 31 decembrie 2009. 

Justificare

Decizia de a plasa pe piață alimente provenite din animale clonate și din progeniturile 
acestora nu ar trebui să fie adoptată prin intermediul procedurii de comitologie, ci printr-un 
regulament specific al Parlamentului European și al Consiliului, în baza procedurii de 
codecizie. 

Amendamentul 16

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fără a aduce atingere alineatului (2), 
prezentul regulament se aplică pentru 
aditivii alimentari, enzimele alimentare, 
vitaminele, mineralele și substanțele 
aromatizante, precum și anumite 
ingrediente alimentare cu proprietăți 
aromatice pentru care s-a aplicat un nou 
proces de producție, care nu a fost utilizat 
înainte de 15 mai 1997, și care duce la 
schimbări semnificative în compoziția sau 
structura acestor substanțe, care afectează 
valoarea lor nutritivă, metabolismul sau 
nivelul de substanțe nedorite. 

Justificare

O componentă sau un aditiv al unui aliment care a fost produs prin intermediul unei 
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tehnologii care nu a mai fost folosită anterior, de exemplu prin nanotehnologie și nanoștiință, 
ar trebui să intre sub incidența regulamentului privind alimentele noi. Aceste materii pot avea 
proprietăți complet noi. De aceea, din perspectiva protecției preventive a consumatorului, 
este necesară o estimare proprie, independentă de folosirea sau autorizarea obișnuită de 
până acum a substanței respective.

Amendamentul 17

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care este necesar, se poate 
determina, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 14 alineatul (2), dacă 
un tip de aliment intră sub incidența 
prezentului regulament sau nu.

În cazul în care este necesar, se poate 
determina, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 14 alineatul (3), dacă 
un tip de aliment intră sub incidența 
prezentului regulament sau nu.

Amendamentul 18

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a)„aliment nou” înseamnă: (a) (a) „aliment nou” înseamnă un aliment 
care nu a fost utilizat pentru consumul 
uman la un nivel semnificativ în cadrul 
Comunității înainte de 15 mai 1997, 
inclusiv: 

(i) aliment care nu a fost utilizat pentru 
consumul uman la un nivel semnificativ în 
cadrul Comunității înainte de 15 mai 1997; 

(i) aliment de origine vegetală sau 
animală, atunci când se aplică plantei și 
animalului o tehnică netradițională de 
reproducere, alta decât clonarea 
animalelor, care nu a fost folosită înainte 
de 15 mai 1997; precum și

Utilizarea unui aliment exclusiv ca 
supliment alimentar sau în cadrul unui 
supliment alimentar nu este suficientă 
pentru a determina dacă acesta a fost 
utilizat pentru consumul uman la un nivel 
semnificativ în cadrul Comunității înainte 

(ii) aliment pentru care s-a aplicat un nou 
proces de producție, care nu a fost utilizat 
înainte de 15 mai 1997, în cazul în care 
acest proces de producție duce la 
schimbări semnificative în compoziția sau 
structura alimentului care afectează 
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de 15 mai 1997. Cu toate acestea, în cazul 
în care un aliment a fost folosit exclusiv 
ca supliment alimentar sau în cadrul unui 
supliment alimentar înainte de această 
dată, acesta poate fi introdus pe piața 
comunitară după acea dată în vederea 
aceleiași utilizări fără a fi considerat 
drept aliment nou. Alte criterii pentru a 
determina dacă un aliment a fost utilizat 
pentru consumul uman la un nivel 
semnificativ în cadrul Comunității înainte 
de 15 mai 1997, care au ca scop 
modificarea unor elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, între altele prin 
completarea acestuia, pot fi adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 14 alineatul (3).

valoarea sa nutritivă, metabolismul sau 
nivelul de substanțe nedorite.

(ii) aliment de origine vegetală sau 
animală, atunci când se aplică plantei și 
animalului o tehnică netradițională de 
reproducere care nu a fost folosită înainte 
de 15 mai 1997; precum și

Utilizarea unui aliment exclusiv ca 
supliment alimentar sau în cadrul unui 
supliment alimentar nu este suficientă 
pentru a determina dacă acesta a fost 
utilizat pentru consumul uman la un nivel 
semnificativ în cadrul Comunității înainte 
de 15 mai 1997. Cu toate acestea, în cazul 
în care un aliment a fost folosit exclusiv 
ca supliment alimentar sau în cadrul unui 
supliment alimentar înainte de această 
dată, acesta poate fi introdus pe piața 
comunitară după acea dată în vederea 
aceleiași utilizări fără a fi considerat 
drept aliment nou. Înainte de data 
aplicării prezentului regulament, alte 
criterii pentru a determina dacă un 
aliment a fost utilizat pentru consumul 
uman la un nivel semnificativ în cadrul 
Comunității înainte de 15 mai 1997, care 
au ca scop modificarea unor elemente 
neesențiale ale prezentului regulament, 
între altele prin completarea acestuia, 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 14 alineatul (3).

(iii) aliment pentru care s-a aplicat un nou 
proces de producție, care nu a fost utilizat 
înainte de 15 mai 1997, în cazul în care 
acest proces de producție duce la 
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schimbări semnificative în compoziția sau 
structura alimentului care afectează 
valoarea sa nutritivă, metabolismul sau 
nivelul de substanțe nedorite.

Justificare

Definiția generală a unui aliment nou este dată în articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul 
(i). Următoarele două categorii, (ii) și (iii), reprezintă subgrupuri subordonate acestei 
definiții generale. Pe de altă parte, litera (a) punctul (i) paragraful 2 se referă la toate 
categoriile prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (a). Măsurile de punere în aplicare 
trebuie adoptate înainte de aplicarea regulamentului.

Amendamentul 19

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „aliment tradițional provenit dintr-o 
țară terță” înseamnă un aliment nou în 
privința căruia există o experiență 
precedentă privind utilizarea alimentară 
într-o țară terță, ceea ce înseamnă că 
alimentul respectiv a făcut și continuă să 
facă parte din regimul alimentar normal al 
unei mari părți din populația țării de cel 
puțin o generație.

(b) „aliment tradițional provenit dintr-o 
țară terță” înseamnă un aliment nou în 
privința căruia există o experiență 
precedentă privind utilizarea alimentară 
într-o țară terță, ceea ce înseamnă că 
alimentul respectiv a făcut și continuă să 
facă parte din regimul alimentar normal al 
unei mari părți din populația țării de cel 
puțin 25 de ani.

Justificare

Obiectivul de a prevedea date mult mai precise pentru alimentele tradiționale provenind din 
țările terțe este realizabil. Perioada de 50 de ani, propusă de raportor, pare însă prea lungă, 
mai ales că în cadrul altor norme din domeniul alimentar prin noțiunea de tradițional se 
înțelege o generație pe o perioadă de 25 de ani (a se vedea articolul 2 alineatul (1) litera (b) 
din Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialitățile 
tradiționale garantate din produse agricole și alimentare).
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Amendamentul 20

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „experiență precedentă privind 
utilizarea alimentară în condiții de 
siguranță” înseamnă că siguranța 
alimentului în cauză este confirmată de 
date privind compoziția acestuia, precum și 
de experiența folosirii sale și de folosirea 
continuă în regimul alimentar normal al 
unei mari părți din populația unei țări.

(c) „experiență precedentă privind 
utilizarea alimentară în condiții de 
siguranță” înseamnă că siguranța 
alimentului în cauză este confirmată de 
date privind compoziția acestuia, precum și 
de experiența folosirii sale timp de cel 
puțin 25 de ani și de folosirea continuă în 
regimul alimentar normal al unei mari părți 
din populația unei țări.

Amendamentul 21

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pe baza dovezilor științifice disponibile, 
nu pune nicio problemă de siguranță pentru 
sănătatea consumatorului în condiții de 
consum normale;

(a) pe baza dovezilor științifice disponibile 
și după aplicarea principiului precauției 
stabilit la articolul 7 din Regulamentul 
(CE) nr. 178/2002, nu pune nicio problemă 
de siguranță pentru sănătatea 
consumatorului în condiții de consum 
normale;

Amendamentul 22

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 6 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) se consideră că este produs în condiții 
acceptabile din punct de vedere etic.
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Justificare

Ar trebui să fie posibil să se ia în calcul aspectele de ordin etic când se examinează 
autorizarea unui aliment nou. Fără menționarea aspectelor de ordin etic drept criteriu la 
articolul 6, nu este clar dacă acestea pot fi utilizate în mod legal în legătură cu autorizarea 
unui aliment nou. 

Amendamentul 23

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazurile menționate la articolul 2 
alineatul (2a) se aplică procedura 
comună, indiferent de folosirea sau 
autorizarea de până în prezent a 
substanței pentru a cărei producere s-a 
aplicat un proces de producție obișnuit.

Justificare
O componentă sau un aditiv al unui aliment care a fost produs prin intermediul unei 
tehnologii care nu a mai fost folosită anterior, de exemplu prin nanotehnologie și nanoștiință, 
ar trebui să intre sub incidența regulamentului privind alimentele noi. Aceste materii pot avea 
proprietăți complet noi. De aceea, din perspectiva protecției preventive a consumatorului, 
este necesară o estimare proprie, independentă de folosirea sau autorizarea obișnuită de 
până acum a substanței respective.

Amendamentul 24

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la articolul 7 alineatul 
(3) din Regulamentul (CE) nr. [procedură 
comună], actualizarea listei comunitare cu 
un aliment nou, altul decât un aliment 
tradițional provenit dintr-o țară terță, se 
decide în conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 14 

(3) Prin derogare de la articolul 7 alineatul 
(3) din Regulamentul (CE) nr. [procedură 
comună], actualizarea listei comunitare cu 
un aliment nou, altul decât un aliment 
tradițional provenit dintr-o țară terță, se 
decide în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
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alineatul (2) în cazurile în care dovezile
științifice recente și datele care fac obiectul 
unui drept de proprietate sunt protejate în 
conformitate cu articolul 12.

articolul 14 alineatul (3) în cazurile în care 
dovezile științifice recente și datele care 
fac obiectul unui drept de proprietate sunt 
protejate în conformitate cu articolul 12. 

Amendamentul 25

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Normele de punere în aplicare a 
prezentului articol, care au drept scop 
modificarea unor elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, între altele prin 
completarea acestuia, pot fi adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 14 
alineatul (3).

(6) Normele detaliate de punere în aplicare 
a prezentului articol, care au drept scop 
modificarea unor elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, între altele prin 
completarea acestuia, trebuie adoptate în 
termen de cel mult 6 luni de la data 
publicării regulamentului, în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 14 alineatul (3).

Justificare

Pentru a asigura o protecție amplă a consumatorului, trebuie să fie stabilite cât mai repede 
posibil după intrarea în vigoare a regulamentului normele de aplicare pentru procedura de 
autorizare simplificată privind alimentele (tradiționale) din țările terțe.

Amendamentul 26

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Avizul Grupului european pentru etică în 

domeniul științei și al noilor tehnologii
Dacă este cazul, în ceea ce privește 
problemele de etică de importanță majoră 
din domeniul științific și al noilor 
tehnologii, Comisia, din proprie inițiativă 
sau la solicitarea unui stat membru, poate 
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consulta Grupul european pentru etică în 
știință și în noile tehnologii, pentru a 
obține avizul său privind aspectele etice 
din domeniile științei și tehnologiei noi de 
o importanță etică majoră.
Comisia pune acest aviz la dispoziția 
publicului, inclusiv prin publicarea sa pe 
o pagină dedicată de pe site-ul său web.

Justificare

În cazuri justificate (cum ar fi utilizarea nanotehnologiilor sau a tehnicilor de clonare) este 
bine ca pentru aspectele de ordin etic să se recurgă la consultarea Grupului european pentru 
etică în domeniul științei și al noilor tehnologii. Acest proces de consultare poate fi lansat de 
Comisie sau de un stat membru. În interesul transparenței și implicării experților, precum și a 
publicului larg, avizul trebuie să fie publicat pe internet.
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