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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The objective of the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council 
on novel foods and amending Regulation (EC) No XXX/XXX (common procedure) is to 
ensure food safety, protect human health and secure the functioning of the internal market for 
food. Authorisation and use of novel foods and food ingredients is harmonised in the 
European Union since 1997 when Regulation EC No 258/97 was adopted. This regulation 
lays down the general principles for authorisation of novel foods and food ingredients. The 
new proposal aims to streamline the existing rules for authorisation procedures, supervision, 
labelling and use of novel foods, and to clarify the definition of novel food.

The rapporteur supports the proposal, but suggests improvements along the following lines:

 The rapporteur suggests that ethical aspects should be taken into account when 
considering authorisation of a novel food, and also suggests that the Committee on ethics 
and new technologies should be consulted where appropriate on ethical issues regarding 
science and new technologies.

 Furthermore the rapporteur wants to ensure that the implementing measures will be 
adopted before the Regulation enters into force. This will reduce the uncertainties for 
businesses and confusion over what rules businesses should follow. If the implementing 
measures are not adopted there will still be difficulties with the interpretation and possible 
differences in the administration among the Member States, which will have a negative 
effect on the functioning of the internal market. The rapporteur furthermore suggests that 
the regulation should apply from 12 months after the date of publication instead of 6 
months. This will make it possible to adopt the implementing measures before the 
application of the regulation.

 There is a borderline affecting medicinal products, which the rapporteur wants to clarify 
in the proposal. A clarification of when it is a novel food and when it is a medicinal food 
will make it easier for the food industry to interpret the rules and reduce uncertainties over 
which rules are to be followed in which areas.

 With traditional foods from third countries, the requirement of use for at least one 
generation is more clearly specified as 20 years, on the grounds that the wording ‘one 
generation’ is much too vague a legal term.

 The use of foods in the Community is assessed irrespective of the entry of individual 
Member States to the EU, which will help clarify the situation particularly for the new 
Member States.

 Targets are extended to include the support of innovation in the food industry and the 
smooth operation of the internal market, which are measures for the benefit of 
businesspeople in that sector.
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 In some places consumer protection has been tightened up – for instance by expressly 
prohibiting the placing on the market of foods that are not included on the Community’s 
list.

 The report strengthens the transparency of information provided for the public, by making 
it compulsory for such information to be available on the Internet.

 Legal certainty is improved for businesspeople who invest large sums in preparation for 
placing on the market new or traditional foods by requiring them to be informed without 
undue delay and in a demonstrable manner, in the event of objections during the 
authorisation process.

 The Commission’s obligation to provide technical support for applicants is expanded and 
spelt out, especially for SMEs, including the option of submitting a uniform application by 
electronic means.

 The requirement is more clearly specified for new foods on the market to be monitored 
after their approval, by requesting from the Commission the establishment of an adequate, 
precisely defined period for monitoring, which removes the potential of legal uncertainty 
for an unlimited period that would influence the attitudes of businesspeople in the 
competitive environment.

 The report specifies how the protection of personal data is to coexist with the 
confidentiality (privacy) of such information in accordance with Article 12 of the 
Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common 
authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings. This 
combination of a period of protection of data and a period of protection of confidentiality 
would be guided by the principle of proportionality, which includes strengthening the 
sharing of scientific knowledge and the transparency of information for consumers (such 
as those with allergies, etc.).

 The requirement is more clearly specified for the Member States to announce sanctions 
under their national legislation within 12 months from publication of the regulation in the 
EU Official Journal, together with the requirement on the Commission, which in order to 
preserve continuity will be required to present a report reviewing the situation by the end 
of 2013, the aim being to enable the European Parliament elected in the June 2009 
elections to assess the regulation’s effectiveness.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Normele comunitare privind alimentele 
noi au fost stabilite prin Regulamentul 
(CE) nr. 258/97 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 
privind alimentele și ingredientele 
alimentare noi și prin 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. Din motive de claritate, 
Regulamentul (CE) nr. 258/97 ar trebui 
abrogat și înlocuit cu prezentul 
regulament. Prezentul regulament ar 
trebui să includă măsuri reglementate în 
prezent de Regulamentul (CE) nr. 
1852/2001.

(3) Normele comunitare privind alimentele 
noi au fost stabilite prin Regulamentul 
(CE) nr. 258/97 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 
privind alimentele și ingredientele 
alimentare noi și prin 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. Din motive de claritate, 
Regulamentul (CE) nr. 258/97 și 
Regulamentul (CE) nr. 1852/2001 ar 
trebui abrogate. Regulamentul (CE) nr. 
258/97 ar trebui înlocuit cu prezentul 
regulament. Recomandarea 97/618/CE a 
Comisiei din 29 iulie 1997 privind 
aspectele științifice referitoare la 
prezentarea informațiilor necesare 
fundamentării cererilor de autorizare a 
introducerii pe piață de alimente noi și de 
ingrediente alimentare noi, precum și 
elaborarea de rapoarte de evaluare 
inițială în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 258/97 al Parlamentului 
European și al Consiliului1 ar trebui 
înlocuită printr-o orientare revizuită, 
concentrată asupra alimentelor noi; 
Recomandarea 97/618/CE ar trebui însă 
să rămână aplicabilă, la cerere, până la 
înlocuirea sa prin orientarea revizuită.
__________
1 JO L 253, 16.9.1997, p. 1. 

Justificare

Prevederile Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 privind procedura de omologare se includ în 
prevederile privind procedura unică de autorizare, astfel încât Regulamentul Comisiei nr. 
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1852/2001 să nu mai fie necesar. Noua propunere de regulament prevede publicarea unui 
manual de îndrumare pentru sprijinirea solicitanților. Manualul de îndrumare anterior ar 
trebui să rămână valabil până când este înlocuit de un manual de îndrumare prelucrat.

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a asigura continuitatea cu 
Regulamentul (CE) nr. 258/97, absența 
utilizării pentru consumul uman la un nivel 
semnificativ în cadrul Comunității înainte 
de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 
258/97, și anume 15 mai 1997, ar trebui să 
rămână un criteriu conform căruia un 
aliment poate fi considerat drept nou.

(4) Pentru a asigura continuitatea cu 
Regulamentul (CE) nr. 258/97, absența 
utilizării pentru consumul uman la un nivel 
semnificativ în cadrul Comunității înainte 
de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 
258/97, și anume 15 mai 1997, ar trebui să 
rămână un criteriu conform căruia un 
aliment poate fi considerat drept nou. 
Utilizarea în cadrul Comunității se referă 
la utilizarea în statele membre, 
independent de data aderării acestora la 
Uniunea Europeană. 

Justificare

This amendment clarifies the extent of the regulation’s impact on the internal market and so 
increases legal certainty for the those concerned, particularly in the Member States in 
Central and Eastern Europe.

Amendamentul 3

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 care să nu fie 
supus unei proceduri comune. Comisia ar 
trebui să prezinte o propunere legislativă 
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în acest sens înainte de intrarea în vigoare 
a prezentului regulament. Introducerea pe 
piață a alimentelor produse din animale 
clonate și din progeniturile acestora ar 
trebui să fie supusă unui moratoriu 
înainte de intrarea în vigoare a unui 
regulament privind animalele clonate.

Amendamentul 4

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” și respectă 
definiția de produs în sensul 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.
__________
1 JO L 311, 28.11.2001, p. 67. 

Justificare

The definition of food according to Regulation 178/2002 implies that a product which is a
medicine cannot be a food. As the categorisation of a product as a medicine according to 
Directive 2001/83 is not totally harmonised among Member States, some differences in 
categorisation of a product as a medicine exist. This has an implication for harmonisation 
also in the area of food. Many borderline issues arise when dealing with novel foods. This 
recital provides more clarity for industry and consumers about the functioning of the market 
in relation to borderline products.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Determinarea utilizării unui aliment 
pentru consumul uman la un nivel 
semnificativ în cadrul Comunității înainte 
de 15 mai 1997 trebuie să se bazeze pe 
informațiile disponibile în statele membre. 
În cazul în care Comisia nu deține 
informații referitoare la consumul uman 
înainte de 15 mai 1997, trebuie stabilită o 
procedură simplă și transparentă de 
colectare a acestor informații, prin 
implicarea statelor membre și a oricăror 
părți interesate.

(13) Determinarea utilizării unui aliment 
pentru consumul uman la un nivel 
semnificativ în cadrul Comunității înainte 
de 15 mai 1997 trebuie să se bazeze pe 
informațiile disponibile în statele membre. 
În cazul în care Comisia nu deține 
informații referitoare la consumul uman 
înainte de 15 mai 1997, trebuie stabilită o 
procedură de colectare a acestor informații, 
prin implicarea statelor membre și a 
oricăror părți interesate. Această 
procedură ar trebui să fie simplă și 
transparentă, evitând orice perturbare 
nejustificată a pieței și ar trebui adoptată 
în termen de șase luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament. 

Justificare

The information collection procedure may involve raising questions about products that are 
ultimately found not to be novel foods. In the process of a transparent collection of data, these 
products’ competitive position should not be negatively affected by incorrect inferences of 
novel status. The Commission procedure should therefore be sensitive to such problems and 
avoid any unjustified disruption of the market.

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este necesar să se aplice o procedură 
armonizată și centralizată de evaluare a 
siguranței și de autorizare, care să fie 
eficientă, limitată în timp și transparentă. 
În vederea unei mai mari armonizări a 
diferitelor proceduri de autorizare a 
alimentelor, evaluarea siguranței 
alimentelor noi și includerea acestora pe 

(15) Este necesar să se aplice o procedură 
armonizată și centralizată de evaluare a 
siguranței și de autorizare, care să fie 
eficientă, limitată în timp și transparentă. 
În vederea unei mai mari armonizări a 
diferitelor proceduri de autorizare a 
alimentelor, evaluarea siguranței 
alimentelor noi și includerea acestora pe 
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lista comunitară ar trebui să se efectueze în 
conformitate cu procedura prevăzută de 
Regulamentul (CE) nr. [..] al Parlamentului 
European și al Consiliului din [data] de 
stabilire a unei proceduri comune de 
autorizare pentru aditivii, enzimele și 
aromele alimentare.

lista comunitară ar trebui să se efectueze în 
conformitate cu procedura prevăzută de 
Regulamentul (CE) nr. [..] al Parlamentului 
European și al Consiliului din [data] de 
stabilire a unei proceduri comune de 
autorizare pentru aditivii, enzimele și 
aromele alimentare. Autorizarea 
alimentelor noi ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de alți factori relevanți pentru 
domeniul în cauză, inclusiv de factori 
etici. 

Justificare

It is essential that in the process of approving new foods (since this also covers new foods 
gained from nanotechnologies or cloning processes) all the relevant factors essential for the 
final decision are taken into account, including the ethical issues.

Amendamentul 7

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 
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.

(20) 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 depuse în 
temeiul prezentului 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 comunitară nu ar trebui 
folosite în 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.
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Justificare

The wording of recital 20 should be aligned with the wording of recital 31 of Regulation 
1924/2006 on nutrition and health claims.

Amendamentul 8

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. 

Justificare

It is essential that when labelling new foods (since they include new foods gained from 
nanotechnologies or cloning processes) the ethical issues are taken into account in 
appropriate cases, as consumers need transparent information to be able to make informed 
choices and purchases.

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 

(22) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
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din 20 decembrie 2006 privind mențiunile 
nutriționale și de sănătate înscrise pe 
produsele alimentare armonizează 
dispozițiile din statele membre privind 
mențiunile nutriționale și de sănătate. Prin 
urmare, mențiunile privind alimentele noi 
ar trebui să respecte doar regulamentul 
menționat.

din 20 decembrie 2006 privind mențiunile 
nutriționale și de sănătate înscrise pe 
produsele alimentare armonizează 
dispozițiile din statele membre privind 
mențiunile nutriționale și de sănătate. Prin 
urmare, mențiunile privind alimentele noi 
ar trebui să respecte doar regulamentul 
menționat. În cazul în care un solicitant 
intenționează să aplice unui aliment nou 
o mențiune de sănătate, care trebuie 
aprobată conform articolului 17 sau 18 
din respectivul regulament, și atât cererea 
de aprobarea a noului aliment, cât și 
cererea de aprobare a mențiunii de 
sănătate sunt prezentate simultan și 
conțin o solicitare de protecție a datelor, 
ar trebui ca, la cererea solicitantului, 
perioadele de protecție a datelor să 
înceapă și să se desfășoare simultan.

Justificare

Solicitările aferente de autorizare a unui aliment nou și a unei mențiuni privind beneficiile 
pentru sănătate ale produsului respectiv, ambele bazate pe date care fac obiectul dreptului de 
proprietate comercială, se pot derula conform unor calendare diferite. Prin urmare, este 
posibil ca perioada de protecție a datelor aferentă unei autorizații să se fi scurs în mare parte 
înainte de începerea perioadei de protecție a datelor aferente autorizației corelate. Trebuie să 
se introducă o dispoziție privind alinierea perioadelor de protecție a datelor aferente unor 
autorizații corelate, în cazul în care solicitantul cere acest lucru.

Amendamentul 10

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 ar trebui consultat, în 
cazurile justificate, în vederea obținerii de 
consiliere cu privire la aspectele etice 
referitoare la introducerea pe piață a 
alimentelor noi.
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Justificare

În cazuri generale justificate (cum ar fi utilizarea nanotehnologiilor sau a tehnicilor de 
clonare) este în mod clar recomandabil ca pentru aspectele de ordin etic să se recurgă la 
consultarea Grupului european pentru etică în domeniul științei și al noilor tehnologii.

Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Alimentele noi introduse pe piața 
comunitară în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 258/97 trebuie să 
fie introduse pe piață în continuare. 
Alimentele noi autorizate în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 258/97 trebuie 
incluse pe lista comunitară a alimentelor 
noi stabilită prin prezentul regulament. De 
asemenea, cererile introduse în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
258/97 și care nu au făcut obiectul unei 
decizii finale înainte de data aplicării 
prezentului regulament trebuie considerate 
ca cereri introduse în conformitate cu 
prezentul regulament.

(25) Alimentele noi introduse pe piața 
comunitară în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 258/97 trebuie să 
fie introduse pe piață în continuare. 
Alimentele noi autorizate în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 258/97 trebuie 
incluse pe lista comunitară a alimentelor 
noi stabilită prin prezentul regulament. De 
asemenea, cererile introduse în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
258/97, în cazul cărora raportul de 
evaluare inițială nu a fost prezentat 
Comisiei înainte de data aplicării 
prezentului regulament, în conformitate 
cu prevederile articolului 6 alineatul (3) 
din regulamentul (CE) nr. 258/97, precum 
și cele în cazul cărora este necesar un 
raport de evaluare suplimentar , în 
conformitate cu prevederile articolului 6 
alineatul (3) sau alineatul (4) din același 
regulament, trebuie considerate ca cereri 
introduse în conformitate cu prezentul 
regulament. În cazul exprimării avizului, 
autoritatea și statul membru ar trebui să 
aibă în vedere rezultatele evaluării 
inițiale. Orice alte cereri depuse în 
temeiul articolului 4 din Regulamentul 
(CE) nr. 258/97 înainte de data aplicării 
prezentului regulament ar trebui tratate 
conform prevederilor Regulamentului 
(CE) nr. 258/97.
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Justificare

Textul propus de Comisie ar putea să dezavantajeze acele solicitări pentru care a fost deja 
înaintată o evaluare către Comisie, deoarece poate exista posibilitatea de a autoriza o astfel 
de solicitare fără a o redirecționa către EFSA pentru evaluare, dacă nu există nicio obiecție. 
Toate solicitările pentru care a fost deja înaintat un raport de evaluare inițială către Comisie 
ar trebui să urmeze în continuare procedura definită în 258/97/CE.

Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește normele 
armonizate pentru introducerea pe piață a 
alimentelor noi în Comunitate în vederea 
garantării unui nivel ridicat de protecție a 
sănătății umane și a consumatorilor, 
asigurând în același timp funcționarea 
eficientă a pieței interne.

Prezentul regulament stabilește normele 
armonizate pentru introducerea pe piață a 
alimentelor noi în Comunitate în vederea 
garantării unui nivel ridicat de protecție a 
sănătății umane și a consumatorilor, 
asigurând în același timp funcționarea 
eficientă a pieței interne și stimulând 
inovarea în cadrul industriilor relevante.

Justificare

Ca un important obiectiv comunitar și unul dintre scopurile menționate în considerente, acest 
obiectiv ar trebui introdus în mod explicit ca obiect al regulamentului.

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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, 

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, 
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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). 

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).

Justificare

To increase legal certainty for business operators active in this sector and harmonisation in 
the internal market (since there are big differences between Member States in how the rules 
are applied) the Commission will need to lay down clear criteria on which to assess whether 
food has been used for human consumption to a significant degree within the Community.

Amendamentul 14

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 parte din 
regimul alimentar normal al unei mari părți 
din populația țării de cel puțin 20 de ani.

Justificare

‘One generation’ is not a clear term in legal parlance. By changing it to a period of 20 years 
legal certainty is appreciably increased for all stakeholders. At the same time this period 
provides a margin for gaining experience with using, in particular, scientific data for 
deciding whether traditional food from a third country can be placed on the internal market.

Amendamentul 15
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Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate colecta informații din 
partea statelor membre și/sau din partea 
operatorilor din sectorul alimentar pentru a 
determina în ce măsură un aliment a fost 
folosit pentru consumul uman în cadrul 
Comunității înainte de 15 mai 1997.

(1) Comisia colectează informații din 
partea statelor membre și/sau din partea 
operatorilor din sectorul alimentar pentru a 
determina în ce măsură un aliment a fost 
folosit pentru consumul uman în cadrul 
Comunității înainte de 15 mai 1997.

Amendamentul 16

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Interzicerea alimentelor noi neconforme

Alimentele noi nu se introduc pe piață 
dacă utilizarea lor nu este conformă cu 
dispozițiile prezentului regulament.

Justificare

Prohibition should deter fraudulent operators and enhance consumer protection.

Amendamentul 17

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 probelor științifice disponibile, 
nu pune nicio problemă de siguranță pentru 
sănătatea consumatorului;

Justificare

New food should not pose any health risks for consumers in any circumstances. Additional 
provision for normal consumption is superfluous and would only cause interpretation 
problems in practice and undermine the predictability of practical decision-making for 
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operators in this sector. And the new wording further strengthens consumer protection.

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu induce în eroare consumatorul, nici 
prin modul în care este prezentat și nici 
prin utilizarea prevăzută;

(b) nu induce în eroare consumatorul;

Justificare

Definițiile din Regulamentul 258/97 inițial sunt mai clare și mai precise și ar trebui 
menținute.

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care este destinat să 
înlocuiască un alt aliment, nu diferă de acel 
aliment într-o măsură în care consumul 
său normal ar fi dezavantajos pentru 
consumator pe plan nutrițional.

(c) în cazul în care este destinat să 
înlocuiască un alt aliment, nu diferă de acel 
aliment în așa fel încât consumul său 
normal ar fi dezavantajos pentru 
consumator pe plan nutrițional.

Justificare

Definițiile din Regulamentul 258/97 inițial sunt mai clare și mai precise și ar trebui 
menținute.

Amendamentul 20

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 6 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care nu există date științifice 
privind efectele unui aliment nou asupra 
sănătății, acesta nu poate fi inclus în lista 
comunitară.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 6 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un aliment nou poate fi inclus în lista 
comunitară doar după certificarea 
acestuia de către autoritatea competentă 
în materie de siguranță pentru sănătate.

Amendamentul 22

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Lista comunitară este actualizată în 
conformitate cu procedura prevăzută de 
Regulamentul (CE) nr. [procedură 
comună]. 

(1) Lista comunitară este actualizată în 
conformitate cu procedura prevăzută de 
Regulamentul (CE) nr. [procedură comună] 
și Comisia o publică pe o pagină de 
internet specială de pe site-ul său web.

Justificare

Similarly, the list of foods from third countries and the list of new Community foods should be 
made available on the Internet.

Amendamentul 23

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 

eliminat
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articolul 14 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. 
În cazurile menționate la primul 
paragraf, includerea unui aliment nou pe 
lista comunitară menționează, pe lângă 
informațiile prevăzute la alineatul (2):
(a) data includerii alimentului nou pe 
lista comunitară;
(b) faptul că includerea se bazează pe 
dovezi științifice recente și/sau date care 
fac obiectul unui drept de proprietate 
protejate în conformitate cu articolul 12;
(c) numele și adresa solicitantului.

Justificare

It is more appropriate for this whole section to be governed by Article 12, to which these 
paragraphs have been transferred.

Amendamentul 24

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de expirarea perioadei 
menționate la articolul 12, lista 
comunitară se actualizează pentru a 
modifica elementele neesențiale ale 
prezentului regulament în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 14 alineatul (3) 
stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 
[procedură comună] astfel încât, în cazul 
în care alimentul autorizat îndeplinește 
încă condiția stabilită în prezentul 
regulament, indicațiile specifice 
menționate la alineatul (3) al doilea 
paragraf din acest articol nu mai sunt 
incluse.

eliminat
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Justificare
It is more appropriate for this whole section to be governed by Article 12, to which these 
paragraphs have been transferred

Amendamentul 25

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea este însoțită de date 
documentate care să demonstreze 
experiența precedentă privind utilizarea 
alimentară în condiții de siguranță în țara
terță.

Notificarea este însoțită de date 
documentate care să demonstreze 
experiența precedentă privind utilizarea 
alimentară în condiții de siguranță în orice 
țară terță.

Justificare

Due to the lack of statistics, it is important to consider data demonstrating the history of safe 
food use coming from any third country.

Amendamentul 26

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest caz, alimentul nu este introdus pe 
piață în Comunitate și se aplică articolele 5 
-7. Notificarea menționată la alineatul (1) 
se consideră ca fiind cererea menționată la 
articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul 
XX/XXX [procedură comună]. 

În acest caz, alimentul nu este introdus pe 
piață în Comunitate și se aplică articolele 5 
-7. Notificarea menționată la alineatul (1) 
se consideră ca fiind cererea menționată la 
articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul 
XX/XXX [procedură comună]. Ca 
alternativă, solicitantul poate opta pentru 
retragerea notificării.

Justificare

În comparație cu probele cerute pentru a demonstra istoricul utilizării în condiții de 
siguranță pentru o notificare în conformitate cu articolul 8, se vor cere mult mai multe date în 
sprijinul unei solicitări. Prin urmare, este indicat ca un solicitant să aibă opțiunea de a se 
retrage din proces, mai degrabă decât să-și transforme automat notificarea în solicitare în 
toată regula.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia informează în consecință 
operatorul respectiv din sectorul alimentar 
în termen de cinci luni de la data notificării 
în conformitate cu alineatul (1).

Comisia informează în consecință 
operatorul respectiv din sectorul alimentar 
fără întârzieri nejustificate și într-o 
modalitate demonstrabilă în termen de cel 
mult cinci luni de la data notificării în 
conformitate cu alineatul (1).

Justificare

To increase legal certainty applicants (the food business operators) should be informed by the 
Commission without undue delay and in a demonstrable manner of objections raised in 
response to the notification.

Amendamentul 28

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) Înainte de data aplicării articolului 8, 
normele de punere în aplicare a prezentului 
articol, care au drept scop modificarea unor 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, între altele prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 14 alineatul (3).

Justificare

To increase legal certainty for business operators active in this sector the Commission will 
need to lay down clear criteria on which to assess whether food has been used for human 
consumption to a significant degree within the Community.
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Amendamentul 29

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia, în strânsă colaborare cu 
Autoritatea, pune la dispoziție, după caz, 
orientări tehnice și instrumente pentru a 
sprijini operatorii din sectorul alimentar și, 
în special, întreprinderile mici și mijlocii, 
cu privire la elaborarea și prezentarea 
cererilor în conformitate cu prezentul 
regulament.

Comisia, în strânsă colaborare cu 
Autoritatea, cooperează în mod activ cu 
operatorii din sectorul alimentar și, în 
special, întreprinderile mici și mijlocii, cu 
privire la elaborarea și prezentarea cererilor 
și notificărilor acestora în conformitate cu 
prezentul regulament și pune la dispoziția 
acestora maximum posibil de asistență 
tehnică și de instrumente, inclusiv 
opțiunea de a prezenta o cerere 
electronică uniformă.

Justificare

There is a need to provide technical guidance and tools for operators, and this should be an 
active duty for the Commission. A practical example might be a uniform electronic 
application or other elements of e-government normally used in the various Member States.

Amendamentul 30

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 10 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul evaluării siguranței alimentelor 
noi, Autoritatea: 

În cadrul evaluării siguranței alimentelor 
noi, Autoritatea, îndeosebi în cazurile în 
care consideră adecvat:

Justificare

Formally specifies the scope of the article’s application.
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Amendamentul 31

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 10 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) examinează, după caz, dacă alimentul 
este la fel de sigur ca un aliment dintr-o 
categorie de alimente comparabilă care 
există deja pe piață în Comunitate sau ca 
alimentul pe care alimentul nou este 
destinat să îl înlocuiască.

(a) examinează dacă alimentul este la fel de
sigur ca un aliment dintr-o categorie de 
alimente comparabilă care există deja pe 
piață în Comunitate sau ca alimentul pe 
care alimentul nou este destinat să îl 
înlocuiască.

Justificare

There is a need for more stringent wording of the requirement to check the safety of new foods 
with regard to comparable food categories.

Amendamentul 32

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate impune, din motive de 
siguranță alimentară și în urma avizului 
Autorității, o cerință de monitorizare după 
introducerea pe piață. Operatorii din 
sectorul alimentar care introduc alimentul 
pe piața comunitară sunt responsabili de 
punerea în aplicare a cerințelor de 
monitorizare după introducerea pe piață 
menționate în înscrierea alimentului în 
cauză pe lista comunitară a alimentelor noi.

(1) Comisia poate impune, din motive de 
siguranță alimentară și în urma avizului 
Autorității, o cerință de monitorizare după 
introducerea pe piață pentru o perioadă 
limitată. Prelungirea respectivei perioade 
limitate, destinată monitorizării 
alimentelor de pe piață, este posibilă o 
singură dată, în cazurile justificate. 
Operatorii din sectorul alimentar care 
introduc alimentul pe piața comunitară sunt 
responsabili de punerea în aplicare a 
cerințelor de monitorizare după 
introducerea pe piață menționate în 
înscrierea alimentului în cauză pe lista 
comunitară a alimentelor noi.

Justificare

Interference with the operation of the free market in the form of monitoring new food after its 
placing on the market must be treated as the exception, and as such subject to an appropriate 
and strictly limited period so that operators do not face legal uncertainty for their products 
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for an unlimited period.

Amendamentul 33

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 11a (nou) (în capitolul II)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Grupul european pentru etică în știință și 

în noile 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 
consulta Grupul european pentru etică în 
știință și în noile tehnologii, pentru a 
obține avizul său privind aspectele etice.
Comisia pune acest aviz la dispoziția 
publicului, inclusiv prin publicarea sa pe 
o pagină specială 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.

Amendamentul 34

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cererea solicitantului, justificată prin 
informații adecvate și verificabile incluse 
în dosarul de cerere, dovezile științifice 
recente și datele științifice care fac obiectul 
unui drept de proprietate furnizate pentru a 
justifica cererile, nu pot fi folosite în 

 La cererea solicitantului, justificată prin 
informații adecvate și verificabile incluse 
în dosarul de cerere, dovezile științifice 
recente și datele științifice care fac obiectul 
unui drept de proprietate furnizate pentru a 
justifica cererile, nu pot fi folosite în 
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beneficiul unei alte cereri pentru o perioadă 
de cinci ani de la data includerii 
alimentului nou pe lista comunitară fără 
acordul solicitantului.

beneficiul unei alte cereri pentru o perioadă 
de cinci ani de la data includerii 
alimentului nou pe lista comunitară fără
acordul solicitantului. Dacă aceste dovezi 
științifice recente și date științifice care 
fac obiectul unui drept de proprietate 
protejată în conformitate cu prezentul 
articol sunt, de asemenea, supuse 
regimului de confidențialitate menționat 
în regulamentul Parlamentului European 
și al Consiliului (CE) nr. ... din ... [de 
instituire a unei proceduri comune de 
autorizare a aditivilor alimentari, a 
enzimelor alimentare și a aromelor 
alimentare]1, Comisia stabilește perioada 
de confidențialitate în conformitate cu 
această perioadă de cinci ani de protecție 
a datelor.
__________________
1 JO L ...

Justificare

The report specifies how the protection of personal data is to coexist with the rules on the 
confidentiality (privacy) of such information in accordance with Article 12 of the Regulation 
of the European Parliament and of the Council establishing a common authorisation 
procedure for food additives, food enzymes and food flavourings. This combination of a 
period of protection of data and a period of protection of confidentiality would be guided by 
the principle of proportionality, which includes strengthening the sharing of scientific 
knowledge and the transparency of information for consumers (such as those with allergies, 
etc.).

Amendamentul 35

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 12 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la articolul 7 
alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 
.../... privind [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
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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 prezentul 
articol. În astfel de cazuri, autorizația se 
acordă pe durata perioadei menționate la 
primul paragraf.

(This amendment is former Article 7, paragraph 3, subparagraph 1)

Justificare

The provision originally in Article 7 is spelt out in greater detail.

Amendamentul 36

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 12 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În cazurile menționate la paragraful 
1a, includerea unui aliment nou pe lista 
comunitară menționează, pe lângă 
informațiile prevăzute la articolul 7 
alineatul (2):
(a) data includerii alimentului nou pe 
lista comunitară;
(b) faptul că includerea se bazează pe 
dovezi științifice recente și/sau date 
științifice care fac obiectul unui drept de 
proprietate protejate în conformitate cu 
prezentul articol;
(c) numele și adresa solicitantului;
(d) faptul că alimentul nou poate fi 
introdus pe piață exclusiv de solicitantul 
menționat la litera (c), în afara cazului în 
care un solicitant ulterior obține 
autorizarea pentru alimentul în cauză, 
fără a face referire la datele care fac 
obiectul unui drept de proprietate 
menționate la litera (b).

(This amendment is former Article 7, paragraph 3, subparagraph 2, except for point (d))
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Justificare

The provision originally in Article 7 is spelt out in greater detail. This provides additional 
information which must be published in the Community list.

Amendamentul 37

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 12 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Înainte de expirarea perioadei 
menționate la primul paragraf, lista 
comunitară va fi actualizată astfel încât, 
în cazul în care alimentul autorizat 
îndeplinește încă condițiile stabilite în 
prezentul regulament, indicațiile specifice 
menționate la al treilea paragraf nu mai 
sunt incluse.
Măsura în cauză, destinată să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, este adoptată în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 14 alineatul (3).

Justificare

The provision originally in Article 7 is spelt out in greater detail.

Amendamentul 38

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Protecția armonizată a datelor

Fără a aduce atingere obținerii aprobării 
noului aliment în conformitate cu 
prevederile articolelor 7 și 14 din 
Regulamentul (CE) nr. …/... [procedura 
comună], precum și aprobării privind 
mențiunea de sănătate conform 
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articolelor 17, 18 și 25 din Regulamentul 
(CE) 1924/2006, în cazul în care se 
intenționează obținerea unei aprobări 
pentru noul aliment și a unei aprobări 
pentru mențiunea de sănătate aplicabilă 
acestuia și totodată se justifică protecția 
datelor în conformitate cu prevederile 
ambelor regulamente, la cererea 
solicitantului, ar trebui ca data emiterii 
aprobărilor și a publicării acestora în 
Jurnalul Oficial să coincidă, iar 
perioadele în care datele sunt protejate să 
se desfășoare simultan.

Justificare

See justification concerning recital 22.

Amendamentul 39

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc norme privind 
sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
dispozițiilor prezentului regulament și iau 
toate măsurile necesare pentru a asigura 
punerea acestora în aplicare. Sancțiunile 
stabilite trebuie să fie eficiente, 
proporționale și cu efect de descurajare. 
Statele membre notifică aceste dispoziții 
Comisiei până la […] cel târziu, și o 
informează pe aceasta fără întârziere cu 
privire la orice modificare ulterioară a 
acestor dispoziții.

Statele membre stabilesc norme privind 
sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
dispozițiilor prezentului regulament și iau 
toate măsurile necesare pentru a asigura 
punerea acestora în aplicare. Sancțiunile 
stabilite trebuie să fie eficiente, 
proporționale și cu efect de descurajare. 
Statele membre notifică aceste dispoziții 
Comisiei în termen de maxim 12 luni, și o 
informează pe aceasta fără întârziere cu 
privire la orice modificare ulterioară a 
acestor dispoziții.

Justificare

By setting a clear deadline for notification (12 months) by which the Member States must 
announce rules for imposing sanctions for infringement of this regulation we can increase 
legal certainty. In addition, the amendment is consistent with the longer period set out in 
other articles for the adoption of implementing arrangements by the European Commission.
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Amendamentul 40

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu până la [1 ianuarie 2015] și 
având în vedere experiența acumulată, 
Comisia înaintează Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, în special a articolului 8, 
însoțit, după caz, de propuneri. Raportul și 
eventualele propuneri sunt accesibile 
publicului. 

Cel târziu până la 31 decembrie 2013 și 
având în vedere experiența acumulată, 
Comisia înaintează Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, în special a articolelor 8 și 12, 
însoțit, după caz, de propuneri. Raportul și 
eventualele propuneri sunt accesibile 
publicului.

Justificare

For the sake of continuity it is more appropriate for the review of the regulation to be dealt 
with by the European Parliament in the next parliamentary term. Moreover as regards the 
new legal instrument for data protection under Article 12, it would seem appropriate for the 
Commission also to focus on implementation in the Member States in its review.

Amendamentul 41

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de cel târziu șase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament 
[data], Comisia stabilește lista comunitară 
prin includerea alimentelor noi autorizate 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
258/97 pe această listă comunitară, 
precum și a eventualelor condiții de 
autorizare existente, după caz. 

În termen de cel târziu șase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament 
[data], Comisia stabilește lista comunitară 
prin includerea în această listă a 
alimentelor noi care sunt autorizate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
258/97 și care intră în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament în 
conformitate cu articolele 2 și 3 din 
acesta, precum și a eventualelor condiții de 
autorizare existente, după caz.  

Justificare

Vezi amendamentul la articolul 16.
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Amendamentul 42

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice cerere de introducere pe piață a 
unui aliment nou prezentată unui stat 
membru în conformitate cu articolul 4 din 
Regulamentul (CE) nr. 258/97 și care nu 
a făcut obiectul unei decizii finale înainte 
de data aplicării prezentului regulament
este considerată ca fiind o cerere introdusă 
în conformitate cu prezentul regulament. 

(1) În cazul în care raportul de evaluare 
inițială prevăzut la articolul 6 alineatul 
(3) din Regulamentul (CE) nr. 258/97 nu 
a fost înaintat Comisiei până la ...+ , orice 
cerere de introducere pe piață a unui 
aliment nou prezentată unui stat membru în 
conformitate cu articolul 4 din respectivul 
regulament este considerată ca fiind o 
cerere introdusă în conformitate cu 
prezentul regulament. Orice alte cereri 
depuse în temeiul articolului 3 alineatul 
(4) și al articolelor 4 și 5 din 
Regulamentul nr. 258/97 înainte de ...+
sunt tratate în conformitate cu prevederile 
respectivului regulament.
___________
+ Data aplicării prezentului regulament.

Justificare

Textul propus de Comisie ar putea să dezavantajeze acele solicitări pentru care a fost deja 
înaintată o evaluare către Comisie, deoarece poate exista posibilitatea de a autoriza o astfel 
de solicitare fără a o redirecționa către EFSA pentru evaluare, dacă nu există nicio obiecție. 
Toate solicitările pentru care a fost deja înaintat un raport de evaluare inițială către Comisie 
ar trebui să urmeze în continuare procedura definită în 258/97/CE.

Amendamentul 43

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice măsură tranzitorie adecvată 
pentru aplicarea alineatului (1), care are 
ca scop modificarea unor elemente 
neesențiale ale prezentului regulament, 
între altele prin completarea acestuia, este 
adoptată în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 

eliminat
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articolul 14 alineatul (3).

Justificare

Textul propus de Comisie ar putea să dezavantajeze acele solicitări pentru care a fost deja 
înaintată o evaluare către Comisie, deoarece poate exista posibilitatea de a autoriza o astfel 
de solicitare fără a o redirecționa către EFSA pentru evaluare, dacă nu există nicio obiecție. 
Toate solicitările pentru care a fost deja înaintat un raport de evaluare inițială către Comisie 
ar trebui să urmeze în continuare procedura definită în 258/97/CE.

Amendamentul 44

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică după șase luni de la data 
publicării prezentului regulament [data].

Se aplică după 12 luni de la data publicării 
prezentului regulament [data].

Justificare

Extending the validity of the regulation from six to 12 months is needed to enable the 
Commission to adopt implementing rules for individual articles, and provides appropriate 
time for improving preparations by the Member States and operators in this sector.
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