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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind alimentele noi și de modificare a Regulamentului (CE) nr. XXX/XXXX 
[procedură comună]
(COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2007)0872),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0027/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor , precum și cel al Comisiei 
pentru agricultură și dezvoltare rurală (A6 0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului. 

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Libera circulație a unor produse 
alimentare sigure și sănătoase constituie 
un aspect esențial al pieței interne și 
contribuie în mod semnificativ la 
sănătatea și bunăstarea cetățenilor, 
precum și la interesele sociale și 
economice ale acestora. Diferențele dintre 
actele cu putere de lege și actele 
administrative de drept intern privind 
evaluarea siguranței și autorizarea 

(1) La aplicarea politicii comunitare și 
ținând seama de Tratatul de instituire a 
Comunității Europene ar trebui să se 
garanteze un grad ridicat de protecție a 
sănătății umane și a consumatorului, 
precum și un grad ridicat de protecție a 
mediului și a bunăstării animalelor. În 
plus, principiul precauției, menționat în 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
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alimentelor noi pot împiedica libera 
circulație a acestora prin crearea unor 
condiții de concurență neloială.

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, ar trebui aplicat în 
permanență.
_____________

1 JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

Or. nl

Justificare

Accentul ar trebui să fie pus pe siguranța alimentară și pe protecția consumatorului. Ar 
trebui să se țină seama și de protejarea sănătății animalelor și a mediului. În fine, principiul 
precauției este esențial.

Amendamentul 2

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) Prezentul regulament garantează 
pentru oameni un nivel ridicat de sănătate 
și, de asemenea, protejează interesele 
economice și sociale ale consumatorilor.
În același timp, este posibil nu numai ca 
diferențele dintre dispozițiile naționale 
privind evaluarea alimentelor noi și 
autorizarea acestora să constituie un 
obstacol în calea liberei circulații a 
acestor produse, instigând concurența 
neloială, ci și ca acestea să poată prezenta 
un nou risc pentru sănătatea și 
bunăstarea publicului.

Or. nl

Justificare

Accentul ar trebui să fie pus pe siguranța alimentară și pe protecția consumatorului. 
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Armonizarea dispozițiilor naționale este necesară pentru a garanta că diferențele dintre 
norme nu afectează negativ sănătatea și bunăstarea publicului.

Amendamentul 3

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) 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. Trebuie să fie clar că, 
dacă un aliment este modificat printr-un 
nou proces de producție, cum ar fi 
nanotehnologia și nanoștiința - despre 
care încă nu se știe destul pentru a evalua 
riscul -, trebuie ca alimentul să fie 
introdus pe piață doar dacă, în urma unei 
evaluări corespunzătoare a riscurilor, s-a 
descoperit că prezintă siguranță.

Or. nl

Justificare

Prezentul regulament ar trebui să determine clar cazurile în care un aliment trebuie 
considerat nou.
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Amendamentul 4

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Clonarea animalelor este 
incompatibilă cu Directiva 98/58/CE a 
Consiliului din 20 iulie 1998 privind 
protecția animalelor de fermă1, anexă, 
punctul 20. Punctul 20 statuează că se 
interzice practicarea metodelor de creștere 
naturale sau artificiale care provoacă sau 
pot provoca suferințe sau vătămări 
animalelor în cauză. În consecință, este 
interzisă introducerea pe piață a 
alimentelor provenite din animale clonate 
sau descendenții acestora.
1 JO L 221, 8.8.1998, p. 23.

Or. nl

Justificare

Numeroase cercetări științifice și avizul Grupului European pentru Etică arată că clonarea 
conduce la apariția unor probleme grave de sănătate și de bunăstare atât pentru animalele 
clonate, cât și pentru mamele lor surogat. Adesea, fetușii clonați sunt mai mari decât cei 
normali; aceasta conduce la nașteri dificile și la multe nașteri prin cezariană. Multe clone 
mor în timpul sarcinii sau în primele săptămâni după naștere datorită unor probleme 
imunitare, cardiace, respiratorii sau cu rinichii.

Existența unor probleme de sănătate și bunăstare animală provocate de clonare înseamnă că 
acest proces este incompatibil cu punctul 20 din anexa la Directiva 95/58/CE a Consiliului.

Amendamentul 5

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 

(7) 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 
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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.

uman 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. 

Or. nl

Justificare

Clarificare și simplificare a propunerii Comisiei.

Amendamentul 6

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 

(13) În cazurile în care nu deține 
informații referitoare la consumul uman 
înainte de 15 mai 1997, Comisia ar trebui 
să instituie o procedură simplă și 
transparentă de colectare a acestor 
informații; statele membre ar trebui 
implicate în această procedură. Procedura 
ar trebui adoptată în termen de șase luni 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.
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părți interesate. 

Or. nl

Justificare

Clarificare și simplificare a propunerii Comisiei. Trebuie să fie clar ce responsabilități sunt 
atribuite Comisiei la intrarea în vigoare a prezentului regulament. 

Amendamentul 7

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 
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.

(15) Este necesar să se aplice o procedură 
de evaluare a siguranței și de autorizare, 
care să fie eficientă, limitată în timp și 
transparentă. Evaluarea siguranței 
alimentelor noi și includerea acestora pe 
lista comunitară ar trebui să se efectueze în 
conformitate cu procedura prevăzută de 
prezentul regulament.

Or. nl

Justificare

Parlamentul European nu a luat încă o decizie democratică cu privire la procedura comună 
de autorizare.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) În timpul procedurii de autorizare, 
aspectele etice și de mediu trebuie 
considerate ca făcând parte din evaluarea 
riscurilor. Aceste aspecte ar trebui 
evaluate de Grupul european pentru etică 
în domeniul științei și al noilor tehnologii 
și respectiv de Agenția Europeană de 
Mediu.

Or. nl

Justificare

Cu excepția aspectelor legate de protecția sănătății, a intereselor consumatorilor și a 
sănătății animalelor, evaluarea riscurilor ar trebui să includă, de asemenea, aspecte etnice și 
aspecte privind mediul. 

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În vederea simplificării procedurilor, 
solicitanților ar trebui să li se permită să 
prezinte o singură cerere pentru alimente 
reglementate de diferite acte legislative 
sectoriale din domeniul alimentar. Prin 
urmare, Regulamentul (CE) nr. 
[procedură comună] ar trebui modificat 
în consecință.

(17) În vederea simplificării procedurilor, 
solicitanților ar trebui să li se permită să 
prezinte o singură cerere pentru alimente 
reglementate de diferite acte legislative 
sectoriale din domeniul alimentar. Comisia 
ar trebui să determine legea sectorială în 
care se încadrează cererea.

Or. nl

Justificare

Ar trebui să se simplifice pentru fabricanți procedura de prezentare a cererilor, indiferent de 
legislația sectorială în domeniul alimentației care se aplică în cazul cererii.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) După caz, ar trebui introduse cerințe
de monitorizare a utilizării alimentelor noi 
destinate consumului uman după 
introducerea acestora pe piață, pe baza 
concluziilor rezultate în urma evaluării 
siguranței.

(18) Toate cerințele de monitorizare a 
utilizării alimentelor noi după introducerea 
acestora pe piață ar trebui introduse pe 
baza concluziilor rezultate în urma 
evaluării siguranței.

Or. nl

Justificare

Clarificare și simplificare a propunerii Comisiei. 

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 
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) Pentru a stimula cercetarea și 
dezvoltarea în cadrul industriei 
agroalimentare și, în acest fel, inovarea, 
dovezilor științifice recente și datelor care 
fac obiectul unui drept de proprietate 
furnizate în sprijinul unei cereri de 
includere a unui aliment nou pe lista 
comunitară li se poate conferi un caracter 
confidențial în conformitate cu 
prevederile prezentului regulament. În 
același timp, Comisia ar trebui să 
redacteze orientări privind felul în care se 
poate asigura pentru consumatori 
transparența procedurii privind 
confidențialitatea noilor dovezi științifice 
și a datelor care fac obiectul unui drept de 
proprietate.
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Or. nl

Justificare

Dacă este cazul, noile dovezi științifice și datele care fac obiectul unui drept de proprietate 
furnizate în sprijinul unei cereri de includere a unui aliment nou pe lista comunitară ar trebui 
tratate drept confidențiale. 

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. 
Prin urmare, includerea unui aliment nou 
pe lista comunitară va impune în acele 
cazuri condiții specifice de utilizare sau 
obligații referitoare la etichetare.

Or. nl

Justificare

Ajustare lingvistică. 



PE409.414v01-00 14/36 PR\730938RO.doc

RO

Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În ceea ce privește evaluarea și 
gestionarea siguranței alimentelor 
tradiționale provenite din țări terțe, trebuie 
luată în considerare experiența precedentă 
privind utilizarea în condiții de siguranță a 
acestora în țara terță de origine. Experiența 
precedentă privind utilizarea alimentară în 
condiții de siguranță nu include utilizările 
nealimentare sau utilizările care nu au loc 
în cadrul unui regim alimentar normal. În 
cazul în care nici statele membre și nici
Autoritatea nu au prezentat obiecții 
motivate privind siguranța, bazate pe 
dovezi științifice, cum ar fi informații 
privind efecte nocive asupra sănătății, ar 
trebui permisă introducerea alimentelor pe 
piața comunitară după notificarea intenției 
de a face acest lucru.

(23) În ceea ce privește evaluarea și 
gestionarea siguranței alimentelor 
tradiționale provenite din țări terțe, trebuie 
luată în considerare experiența precedentă 
privind utilizarea în condiții de siguranță a 
acestora în țara terță de origine. Experiența 
precedentă privind utilizarea alimentară în 
condiții de siguranță nu include utilizările 
nealimentare sau utilizările care nu au loc 
în cadrul unui regim alimentar normal. În 
cazul în care statele membre și/sau
Autoritatea nu au prezentat obiecții 
motivate privind siguranța, bazate pe 
dovezi științifice, cum ar fi informații 
privind efecte nocive asupra sănătății, se va 
permite introducerea alimentelor pe piața 
comunitară după notificarea intenției de a 
face acest lucru, cu condiția să nu existe 
obiecții de ordin etic.

Or. nl

Justificare

Trebuie să fie clar că statele membre și/sau autoritatea pot face comentarii. Chiar dacă un 
produs prezintă siguranță, pot exista obiecții etice.

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 

(24) Grupul european pentru etică în 
domeniul științei și al noilor tehnologii 
instituit prin decizia Comisiei din 16 
decembrie 1997 va fi consultat, după caz, 
în vederea obținerii de consiliere cu privire 
la aspectele etice referitoare la introducerea 
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introducerea pe piață a alimentelor noi. pe piață a alimentelor noi. Eurobarometrul 
poate fi folosit, dacă este necesar, pentru 
efectuarea unui sondaj de opinie privind 
percepția de către publicul european al 
caracterului etic al noilor alimente.

Or. nl

Justificare

Ar trebui să se țină seama de faptul dacă o societate consideră un aliment nou drept 
necomestibil din motive etice.

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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.

(1) Prezentul regulament are ca obiectiv 
crearea unei baze pentru garantarea unui 
nivel ridicat de protecție a sănătății și vieții 
umane, a sănătății și bunăstării animale, 
a mediului și a intereselor 
consumatorului, asigurând în același timp 
funcționarea eficientă a pieței interne.

Or. nl

Justificare

Prioritatea cea mai ridicată revine asigurării unui nivel ridicat de protecție a sănătății 
umane, a mediului, a bunăstării animale și a intereselor consumatorilor.

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) alimentele derivate din animale 
clonate și descendenții acestora. Comisia 
publică un raport înainte de data intrării 
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în vigoare menționate la articolul 20, 
evaluând situația în ceea ce privește 
animalele clonate. Raportul este transmis 
Parlamentului European și Consiliului și 
este însoțit, dacă este cazul, de o 
propunere legislativă.

Or. nl

Justificare

Ar trebui ca decizia de a plasa sau nu pe piață alimente provenite din animale clonate și din 
descendenții acestora să nu fie lăsată în procedura de comitologie, ci ar trebui să fie luată 
prin intermediul unui regulament specific al Parlamentului European și al Consiliului, în 
cadrul procedurii de codecizie.

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.

(3) 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.

Or. nl

Justificare

Trebuie ca Parlamentul European să rețină dreptul de a decide asupra alimentelor cărora 
prezentul regulament se aplică și asupra celor cărora nu se aplică.

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2). De asemenea, se aplică următoarele (2) Pentru alimentele introduse pe piață 
în Comunitate începând cu 15 mai 1997
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definiții: se aplică următoarele definiții:

Or. nl

Justificare

Clarificare și simplificare a propunerii Comisiei.

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) un aliment, inclusiv unul sau mai 
multe microorganisme, despre care nu s-a 
stabilit încă dacă există o experiență 
precedentă pozitivă privind utilizarea 
alimentară în condiții de siguranță în 
cadrul Comunității.

Or. nl
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Justificare

Ar trebui ca accentul să cadă pe utilizarea în condiții de siguranță a alimentelor introduse pe 
piață după 15 mai 1997.

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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; și

(ii) aliment de origine vegetală sau 
animală, atunci când se aplică plantei și 
animalului o tehnică netradițională de 
reproducere , cu excepția alimentelor 
derivate din animale clonate și 
descendenții acestora.

Or. nl

Justificare

Ar trebui ca decizia de a plasa sau nu pe piață alimente provenite din animale clonate și din 
descendenții acestora să nu fie lăsată în procedura de comitologie, ci ar trebui să fie luată 
prin intermediul unui regulament specific al Parlamentului European și al Consiliului, în 
cadrul procedurii de codecizie.

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 schimbări 
semnificative în compoziția sau structura 
alimentului care afectează valoarea sa 
nutritivă, metabolismul sau nivelul de 
substanțe nedorite.

(iii) aliment pentru care s-a aplicat un nou 
proces de producție - inclusiv, dar nu 
exclusiv alimentele produse cu ajutorul 
nanotehnologiei -  în cazul în care acest 
proces de producție duce la schimbări în 
compoziția sau structura alimentului care 
afectează valoarea sa nutritivă, 
metabolismul sau nivelul de substanțe 
nedorite.

Or. nl
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Justificare

Pentru a fi considerat un aliment nou, ajunge ca un proces de producere nou să modifice 
valoarea nutrițională, metabolismul sau conținutul de substanțe nedorite.

Amendamentul 22

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 50 de ani.

Or. nl

Justificare

Clarificare a definiției.

Amendamentul 23

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 și de folosirea 
continuă în regimul alimentar normal al 
unei mari părți din populație.

Or. nl
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Justificare

Clarificare a definiției.

Amendamentul 24

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) „animale clonate” înseamnă: 
animale produse cu ajutorul unei metode 
de reproducere artificială, asexuată, cu 
scopul de a produce o copie identică sau 
aproape identică din punct de vedere 
genetic a unui animal individual;

Or. nl

Justificare

Clarificare a definiției.

Amendamentul 25

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) „descendenți ai unor animale 
clonate” înseamnă: animale produse prin 
reproducere sexuată, în cazurile în care 
cel puțin unul dintre progenitorii acestora 
este animal clonat;

Or. nl

Justificare

Clarificare a definiției.
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Amendamentul 26

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 2 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc ) „produs cu ajutorul 
nanotehnologiei” înseamnă: un produs 
care conține, constă din sau este produs 
cu ajutorul unor substanțe sintetice cu 
lungimea, lățimea sau înălțimea mai mică 
sau egală cu 100 nm.

Or. nl

Justificare

Clarificare a definiției.

Amendamentul 27

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 de la 
statele membre și/sau de la operatorii din 
sectorul alimentar pentru a determina în ce 
măsură un aliment intră în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament.

Or. nl

Justificare

Clarificare și simplificare a propunerii Comisiei. Trebuie să fie clar ce responsabilități sunt 
atribuite Comisiei la intrarea în vigoare a prezentului regulament. 
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Amendamentul 28

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile în care Comisia nu deține 
informații despre utilizarea pentru 
consumul uman înainte de 15 mai 1997, 
aceasta stabilește o procedură în termen 
de șase luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. nl

Amendamentul 29

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Doar alimentele noi incluse pe lista 
comunitară a alimentelor noi (denumită în 
continuare „listă comunitară”) pot fi 
introduse pe piață.

(1) Doar alimentele noi incluse pe lista 
comunitară a alimentelor noi (denumită în 
continuare „listă comunitară”) pot fi 
introduse pe piață. Comisia întreține și 
publică lista comunitară pe o pagină 
internet specifică, accesibilă de către 
public, de pe site-ul internet al Comisiei.

Or. nl

Justificare

Prezintă prioritate furnizarea de informații către consumatori, fabricanți și alte părți 
interesate.
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Amendamentul 30

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Alimentele provenite din animale 
clonate sau descendenții acestora nu sunt 
introduse pe lista comunitară.

Or. nl

Justificare

Ar trebui ca decizia de a plasa sau nu pe piață alimente provenite din animale clonate și din 
descendenții acestora să nu fie lăsată în procedura de comitologie, ci ar trebui să fie luată 
prin intermediul unui regulament specific al Parlamentului European și al Consiliului, în 
cadrul procedurii de codecizie.

Amendamentul 31

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, 
nu pune nicio problemă de siguranță pentru 
sănătatea consumatorului și a animalelor 
în condiții de consum normale;

Or. nl

Justificare

Și sănătatea animalelor este relevantă în acest context.
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Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) la evaluare se ține seama de avizul 
Agenției Europene de Mediu privind 
măsura în care procesul de producție și 
consumul normal au un impact negativ 
asupra mediului;

Or. nl

Justificare

În cadrul condițiilor de includere în lista comunitară este de asemenea important să se țină 
seama de aspectele de mediu.

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) la evaluare se ține seama de avizul 
Grupului european pentru etică în 
domeniul științei și al noilor tehnologii 
privind măsura în care există obiecții de 
ordin etic;

Or. nl

Justificare

În cadrul condițiilor de includere în lista comunitară este de asemenea important să se țină 
seama de aspectele etice.
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Amendamentul 34

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 
prezentul regulament.

Or. nl

Justificare

Deoarece încă nu a fost luată nicio decizie democratică cu privire la procedura comună de 
autorizare nu este clar dacă această procedură este de fapt cea mai potrivită pentru 
alimentele noi.

Amendamentul 35

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 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.  

eliminat

Or. nl

Justificare

Deoarece se modifică articolul 12 al propunerii Comisiei, articolul 7 alineatul (3) din 
propunerea Comisiei trebuie șters.
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Amendamentul 36

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

Or. nl

Justificare

Deoarece se modifică articolul 12 al propunerii Comisiei, articolul 7 alineatul (4) din 
propunerea Comisiei trebuie șters.

Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 a
Procedura de autorizare

(1) Solicitantul furnizează Comisiei 
următoarele informații:
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(a) numele și adresa solicitantului. 
(b) denumirea alimentului și specificațiile 
sale, inclusiv procesul de producție 
utilizat;
(c) date specifice privind proprietățile 
fizice și chimice ale alimentului nou sau 
ale ingredientului alimentar nou; 
(d) date specifice privind profilul de 
impurități pentru o preparare normală; 
(e) o specificare a identității și purității 
ingredientului alimentar nou; 
(f) o descriere detaliată a metodei de 
producție și a procesului de fabricare; 
(g) o copie a studiilor efectuate inclusiv, 
dacă există, studii independente evaluate 
inter-pares, precum și orice alte materiale 
disponibile care demonstrează că 
alimentul respectă criteriile de la articolul 
6;
(h) o analiză, sprijinită de informație și 
date corespunzătoare, care să 
demonstreze că caracteristicile 
alimentului nu diferă de caracteristicile 
echivalentului său convențional, ținând 
seama de limitele acceptate pentru 
variațiile naturale ale acestor 
caracteristici;
(i) dacă este cazul, condițiile privind 
introducerea pe piață a alimentului sau 
ale alimentelor produse din acesta, 
inclusiv condițiile specifice de utilizare și 
manipulare;
(j) dacă este cazul, o propunere de 
monitorizare după introducerea pe piață a 
folosirii alimentului pentru consumul 
uman;
(k) un rezumat al dosarului, folosind o 
formă standardizată.
(2) Comisia transmite autorității cererea 
în termen de 14 zile de la primire. 
Autoritatea transmite Comisiei un aviz în 
termen de nouă luni de la primirea 
cererii. 
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(3) Decizia finală privind includerea unui 
aliment pe lista comunitară aparține 
Comisiei. Procedura de actualizare a listei 
comunitare este determinată prin 
procedura de la articolul 14 alineatul (2).

Or. nl

Justificare

Deoarece încă nu a fost luată nicio decizie democratică cu privire la procedura comună de 
autorizare nu este clar dacă această procedură este de fapt cea mai potrivită pentru 
alimentele noi. Procedura propusă urmează îndeaproape procedura din Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind 
produsele alimentare și furajele modificate genetic, care a fost redactat cu atenție în vederea 
protejării consumatorului și a mediului, și este foarte asemănător cu cea mai recent 
elaborata procedură specifică pentru alimente noi.

Amendamentul 38

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.

Or. nl

Justificare

Prezentul articol este modificat în conformitate cu articolul 7a.
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Amendamentul 39

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, 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. Orientările tehnice și 
instrumentele sunt publicate, în termen de 
șase luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament, pe o pagină 
internet specifică, accesibilă de către 
public, de pe site-ul internet al Comisiei.

Or. nl

Justificare

IMM-urile ar trebui să fie asistate și sprijinite de Comisie la elaborarea și prezentarea 
cererilor redactate în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul 40

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul evaluării siguranței alimentelor 
noi, Autoritatea: 

În cadrul evaluării siguranței alimentelor 
noi, Autoritatea: 

(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, 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.

(b) ia în considerare, pentru un aliment 
tradițional provenit dintr-o țară terță, 

(b) ia în considerare:
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experiența precedentă privind utilizarea 
alimentară în condiții de siguranță.

(i) pentru un aliment tradițional provenit 
dintr-o țară terță, experiența precedentă 
privind utilizarea alimentară în condiții de 
siguranță.

(ii) compoziția alimentului nou, în special 
nivelurile antinutrienților și ale toxinelor 
prezente în mod natural;
(iii) metoda de preparare și specificațiile 
unui ingredient alimentar nou;
(iv) potențialul alergen al alimentului 
nou;
(v) studii de metabolism/toxicocinetice 
privind ingredientul alimentar nou;
(vi) studii privind toxicitatea prezentată de 
ingredientul alimentar nou pentru 
animale; 
(vii) studii privind gradul în care 
ingredientul alimentar este tolerat de om;

Or. xm

Justificare

La evaluarea siguranței prezentate de alimentele noi, autoritatea ar trebui să țină seama și de 
aspecte cum ar fi compoziția, caracterul alergen și toxicitatea alimentelor noi.

Amendamentul 41

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Protecția datelor Date confidențiale

Or. nl
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Amendamentul 42

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 beneficiul unei alte cereri 
pentru o perioadă de cinci ani de la data 
includerii alimentului nou pe lista 
comunitară fără acordul solicitantului.

(1) La cererea solicitantului, justificată prin 
informații adecvate și verificabile incluse 
în dosarul de cerere, se poate conferi un 
caracter confidențial detaliilor privind 
fabricarea. În acest caz se furnizează o 
justificare verificabilă.

(2) După consultarea solicitantului, 
Comisia determină care detalii de 
fabricare urmează să fie considerate 
confidențiale.
(3) După ce primește avizul autorității, 
Comisia publică următoarele informații:
(a) numele și adresa solicitantului.
(b) o descriere care să permită 
identificarea alimentului sau a 
ingredientului alimentar;
(c) utilizarea avută în vedere pentru 
alimentul sau ingredientul alimentar 
respectiv;
(d) un rezumat al dosarului, cu excepția 
părților cu caracter confidențial;
(e) data primirii unei cereri complete.

Or. nl

Justificare

În prezentul regulament trebuie incluse măsuri care fac parte în momentul de față din 
Regulamentul (CE) nr. 1852/2001, care va deveni caduc la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.
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Amendamentul 43

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modificări aduse Regulamentului (CE) 
nr. [procedură comună]

eliminat

Regulamentul (CE) nr. [procedură 
comună] se modifică după cum urmează:
(1) Titlul se înlocuiește cu următorul text:
„Regulamentul (CE) nr. XXX/XXXX al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din [data] de stabilire a unei proceduri 
comune de autorizare pentru aditivii 
alimentari, enzimele alimentare, aromele 
alimentare și alimentele noi”
(2) La articolul 1 alineatul (1), primul 
paragraf se înlocuiește cu următorul text: 
"(1) Prezentul regulament stabilește o 
procedură comună de evaluare și 
autorizare (denumită în continuare 
„procedură comună”) pentru aditivii 
alimentari, enzimele alimentare, aromele 
alimentare și sursele de arome alimentare 
utilizate sau destinate utilizării în sau pe 
produsele alimentare sau alimentele noi 
(denumite în continuare „substanțe sau 
produse“), procedură care contribuie la 
libera circulație a alimentelor în cadrul 
Comunității, precum și la un nivel ridicat 
de protecție a sănătății umane și a 
intereselor consumatorilor.”
(3) La articolul 1, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
"(2) Procedura comună determină 
modalitățile procedurale pentru 
actualizarea listelor de substanțe și 
produse a căror comercializare este 
autorizată în Comunitate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. AAA/2007, al 
Regulamentului (CE) nr. BBB/2007, al 
Regulamentului (CE) nr. CCC/2007 și al 
Regulamentului (CE) nr. DDD/DDDD 
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(denumite în continuare „acte legislative 
sectoriale din domeniul alimentar”).”
(4) La articolul 1 alineatul (3), articolul 2 
alineatele (1) și (2), articolul 9 alineatul 
(2), articolul 12 alineatul (1) și articolul 
13, cuvântul „substanță” sau „substanțe” 
se înlocuiește cu „substanță sau produs” 
sau „substanțe sau produse”. 
(5) Titlul articolului 2 se înlocuiește cu 
următorul text:
„Lista comunitară a substanțelor sau a 
produselor”
(6) La articolul 4 se adaugă următorul 
alineat (3):
"(3) O cerere unică privind o substanță 
sau un produs poate fi introdusă în 
vederea actualizării diferitelor liste 
comunitare reglementate de diferite acte 
legislative sectoriale din domeniul 
alimentar, cu condiția ca cererea să 
respecte cerințele fiecărui act legislativ 
sectorial din domeniul alimentar.”
(7) La începutul articolului 6 alineatul (1) 
se adaugă următoarea teză:
„În cazul în care, pe baza unor 
argumente științifice, poate fi suspectată 
existența unor probleme referitoare la 
siguranță, vor fi identificate informații 
suplimentare necesare pentru evaluarea 
riscurilor, care vor fi cerute de la 
solicitant.”

Or. nl

Justificare

Articolul 19 al propunerii Comisiei este eliminat în conformitate cu articolul 7a.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Scopul propunerii Comisiei este modificarea Regulamentului (CE) nr. 258/97 privind 
alimentele noi, în intenția de a simplifica și centraliza procedurile de autorizare a alimentelor 
noi și de introducere a acestor alimente pe piață. Prin urmare, s-a decis că este nevoie de un 
nou regulament. Raportorul consideră că, în cazul în care s-a decis adoptarea unor 
regulamente, trebuie să se precizeze foarte clar care este scopul acestora .

În opinia raportorului, obiectivele noului regulament privind alimentele noi sunt atingerea 
unui nivel ridicat al siguranței produselor alimentare, al protecției consumatorului, al 
protecției mediului înconjurător și al sănătății animalelor, deoarece în toate cazurile trebuie 
respectat principiul precauției astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a 
cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor 
alimentare1. Toate celelalte obiective prezintă o importanță secundară.

Alimentele noi nu trebuie să pună în pericol consumatorii și nici nu trebuie să îi inducă în 
eroare. În cazul în care alimentele noi sunt destinate să înlocuiască alt aliment, acestea nu 
trebuie să fie inferioare în ceea ce privește conținutul nutrițional din punctul de vedere al 
consumatorului.

Propunerea Comisiei dorește să clarifice definiția alimentelor noi și definițiile asociate.
Raportorul sprijină această intenție, dar consideră că obiectivul a fost minimalizat în mod 
neglijent de către Comisie. Propunerea Comisiei nu conține definiții clare și, prin urmare, 
raportorul a clarificat definițiile existente și acolo unde a fost cazul, a completat aceste 
definiții existente cu altele noi. Acestea includ, spre exemplu, o definiție a alimentelor 
provenite de la animale clonate și a alimentelor fabricate cu ajutorul nanotehnologiei.

Raportorul consideră foarte important ca alimentele derivate din animale clonate să fie 
excluse din sfera Regulamentului privind alimentele noi. Deoarece până în prezent nu s-a 
ajuns la o convenție democratică privind oportunitatea acestor alimente, în special din punctul 
de vedere al sănătății și bunăstării animalelor, decizia privind introducerea sau nu pe piață a 
alimentelor derivate din animale clonate și din descendenții acestor animale nu poate fi lăsată 
pe seama procedurii comitologice. Această problematică trebuie rezolvată prin adoptarea unui 
regulament specific al Parlamentului European și al Consiliului, conform procedurii de 
codecizie. În final, trebuie să se ia în considerare și faptul că o societate poate privi un aliment 
nou ca fiind necomestibil pe baza unor motive etice.

Toate cererile de autorizare a alimentelor noi vor fi prezentate Comisiei și trebuie să respecte 
criteriile stabilite în prezentul Regulament; ulterior, vor fi transmise pentru studiere Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), care va efectua evaluări ale siguranței 
alimentelor. Această evaluare trebuie să țină cont, de asemenea, de aspectele legate de etică și 
mediul înconjurător. Prin urmare, în procesul de evaluare a siguranței alimentelor trebuie 
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implicate avizele Grupului european pentru etică în domeniul științei și al noilor tehnologii și 
a Agenției Europene de Mediu. În prezent, Comisia promite consumatorilor și cetățenilor că 
își va asuma responsabilitatea privind aspectele legate de mediu și bunăstarea animalelor, 
printre acestea numărându-se și problemele legate de schimbările climatice și bunăstarea 
animalelor; în consecință, politica europeană trebuie să aibă un caracter comprehensiv și 
rațional în ceea ce privește toate domeniile legislative în materie, prin urmare și Regulamentul 
privind alimentele noi.

Propunerea Comisiei dorește ca procedura de autorizare să devină mai eficientă și mai 
transparentă, dar și mai ușor de pus în aplicare. Aceasta va contribui la o mai bună punere în 
aplicare a Regulamentului și va conferi consumatorilor mai multă putere și mai multe opțiuni, 
deoarece aceștia vor avea la dispoziție mai multe informații. Și în acest caz, Comisia și-a 
depășit atribuțiile prin exprimarea opiniei conform căreia Regulamentul privind alimentele 
noi ar trebui guvernat, printre altele, de Regulamentul de instituire a unei proceduri comune 
de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare. Până în 
momentul de față, Parlamentul European și Consiliul nu au luat o decizie democratică asupra 
procedurii uniforme de autorizare. În consecință, raportorul a optat pentru propunerea unei 
proceduri de autorizare bazată pe procedura stabilită în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare 
și furajele modificate genetic1, care a fost elaborat cu atenție în interesul protecției 
consumatorului și a mediului, precum și pe procedura specifică elaborată recent privind 
alimentele noi.

În cazul alimentelor tradiționale provenite din țări terțe, Comisia propune o procedură de 
autorizare simplificată, în cadrul căreia siguranța alimentelor ar fi evaluată în lumina 
istoricului utilizării în condiții de siguranță în țara de origine. Este important să se stabilească 
cu precizie care este durata perioadei de utilizare în condiții de siguranță a unor astfel de 
alimente tradiționale provenite din țări terțe pentru a garanta siguranța produsului, raportorul 
propunând în acest scop o durată de 50 de ani, mai degrabă decât „o generație” propusă de 
Comisie, sintagmă greu de definit.

Propunerea Comisiei dorește să atingă un anumit grad de protecție a datelor pe o perioadă de 
5 ani pentru cererile făcute în temeiul prezentului regulament. Raportorul este surprins de 
acest lucru, deoarece Comisia a prezentat o argumentație complet diferită în timpul discuției 
privind procedura uniformă de autorizare din cadrul Parlamentului European. Comisia 
susținea în cadrul acelei discuții că un sistem de protecție a datelor ar determina creșterea 
nivelului de reglementare și ar face ca sistemele de monitorizare și procedurile administrative 
să fie mai complexe. În plus, un sistem de protecție a datelor ar constitui un obstacol pentru 
libera circulație a mărfurilor care sunt sigure și îndeplinesc criteriile stabilite de legislația în 
materie, ceea ce vine în contradicție cu scopul unei măsuri adoptate în conformitate cu 
articolul 95 din Tratatul CE.

Această inconsecvență a propunerilor legislative ale Comisiei este profund nesatisfăcător. În 
consecință, raportorul propune păstrarea sistemului confidențialității prelucrării datelor stabilit 
în 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 
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informațiilor furnizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului 
European și al Consiliului1.

Propunerea Comisiei preconizează că statele membre vor fi solicitate să impună penalizări 
celor care încalcă dispozițiile regulamentului privind alimentele noi. Raportorul accentuează 
faptul că legea penală este întotdeauna de competența statelor membre. Este de dorit ca statele 
membre să poată decide liber dacă penalizarea va fi impusă sub incidența legislației penale 
sau dacă aceasta va avea un caracter administrativ sau va fi de altă natură. Atât timp cât statul 
membru ia măsuri adecvate împotriva încălcării regulamentului privind alimentele noi, acesta 
își va îndeplini obligațiile în conformitate cu legislația comunitară.

Raportorul sprijină toate măsurile care au ca scop reducerea obligațiilor administrative și 
îmbunătățirea transparenței și a eficacității. Cu toate acestea, nu trebuie să se permită 
niciodată ca aceste măsuri să se îndepărteze de scopul general al Regulamentului privind 
alimentele noi, și anume siguranța produselor alimentare și protecția consumatorului.

                                               
1 JO L 253, 21.9.2001, pp. 17-18.


	730938ro.doc

