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REGULAMENTUL (CE) nr. …/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 

CONSILIULUI

din

privind aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate 

utilizării în şi pe produsele alimentare şi de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 1576/89 şi

(CEE) nr. 1601/91 ale Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2232/96 şi a Directivei 

2000/13/CE

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

                                               

1 JO C 168, 20.7.2007, p. 34.
2 Avizul Parlamentului European din 10 iulie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), 

Poziţia comună a Consiliului din …(nepublicată încă în Jurnalul Oficial), Poziţia 
Parlamentului European din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului 
din …
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întrucât:

(1) Este necesară actualizarea directivei 88/388/CEE a Consiliului din 22 iunie 1988 de 

apropiere a legislaţiilor statelor membre privind aromele utilizate în produsele alimentare 

şi materiile sursă pentru producerea acestora1 pentru a ţine seama de evoluţiile tehnice şi 

ştiinţifice. Din motive de claritate şi de eficienţă, Directiva 88/388/CEE ar trebui să fie 

înlocuită de prezentul regulament.

(2) Decizia 88/389/CEE a Consiliului din 22 iunie 1988 privind întocmirea de către Comisie a 

unui inventar al materialelor şi substanţelor utilizate ca sursă pentru pregătirea aromelor 2

prevede întocmirea inventarului respectiv în termen de 24 de luni de la data adoptării sale. 

Decizia respectivă a devenit caducă şi ar trebui să fie abrogată.

(3) Directiva 91/71/CEE a Comisiei din 16 ianuarie 1991 de completare a Directivei 

88/388/CEE a Consiliului de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind aromele 

utilizate în produsele alimentare şi materiile sursă pentru producerea acestora3 stabileşte

norme privind etichetarea aromelor. Normele în cauză sunt înlocuite prin prezentul 

regulament, iar directiva respectivă ar trebui să fie abrogată.

(4) Libera circulaţie a produselor alimentare sigure şi sănătoase reprezintă un aspect esenţial al 

pieţei interne şi contribuie în mod semnificativ la sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor, 

precum şi la sprijinirea intereselor sociale şi economice ale acestora.

                                               

1 JO L 184, 15.7.1988, p. 61. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) 
nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

2 JO L 184, 15.07.1988, p. 67.
3 JO L 42, 15.2.1991, p. 25. 
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(5) În scopul protejării sănătăţii umane, prezentul regulament ar trebui să reglementeze

aromele, materiile prime pentru arome şi alimentele care conţin arome. Acesta ar trebui să 

reglementeze, de asemenea, anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante, 

care sunt adăugate alimentelor în scopul principal de a le adăuga aromă şi care contribuie 

în mod semnificativ la prezenţa în alimente a anumitor substanţe nedorite care apar în mod 

natural (denumite în continuare „ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante”), 

materiile prime ale acestora şi alimentele care le conţin.

(6) Produsele alimentare brute care nu au fost procesate şi produsele alimentare necompuse 

precum condimentele, ierburile, ceaiurile şi infuziile (de exemplu ceaiul de fructe sau 

ceaiul de plante), precum şi amestecurile de condimente şi/sau ierburi, amestecurile de ceai 

şi amestecurile pentru infuzie, cu condiţia să fie consumate ca atare şi/sau să nu fie 

adăugate alimentelor, nu intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament.

(7) Aromele şi ingredientele alimentare cu proprietăţi aromatizante ar trebui să fie utilizate 

numai dacă îndeplinesc criteriile prevăzute de prezentul regulament. Utilizarea acestora 

trebuie să prezinte siguranţă şi, prin urmare, anumite arome ar trebui să facă obiectul unei 

evaluări a riscului înainte de a putea fi autorizate în alimente. Utilizarea acestora trebuie să 

nu inducă în eroare consumatorul şi, prin urmare, prezenţa lor în alimente trebuie să fie 

întotdeauna indicată printr-o etichetare corespunzătoare. Inducerea în eroare a 

consumatorului include aspecte legate de natura, de prospeţimea şi de calitatea 

ingredientelor utilizate, de naturaleţea unui produs sau a procesului de producţie sau de 

calitatea nutriţională a produsului, fără a se limita la acestea. Autorizarea aromelor ar 

trebui să ţină seama şi de alţi factori relevanţi pentru aspectele avute în vedere, inclusiv 

factorii societali, economici, tradiţionali, etici şi de mediu, precum şi de fezabilitatea 

controalelor.
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(8) Din 1999, Comitetul ştiinţific pentru alimentaţie şi, ulterior, Autoritatea Europeană pentru 

Siguranţa Alimentară (denumită în continuare „Autoritatea”) înfiinţată prin Regulamentul 

(CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de 

stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a 

Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul 

siguranţei produselor alimentare1 au exprimat avize cu privire la o serie de substanţe care 

apar natural în materiile prime pentru arome şi ingredientele alimentare cu proprietăţi 

aromatizante care, conform Comitetului de experţi pentru substanţe aromatizante al 

Consiliului Europei, constituie motive de îngrijorare din punct de vedere toxicologic. 

Substanţele al căror risc toxicologic a fost confirmat de Comitetul ştiinţific pentru 

alimentaţie ar trebui să fie considerate drept substanţe nedorite care nu ar trebui să fie 

adăugate ca atare în alimente.

(9) Datorită prezenţei lor în formă naturală în plante, substanţele nedorite ar putea fi prezente 

în preparatele aromatizante şi în ingredientele alimentare cu proprietăţi aromatizante. În 

mod tradiţional, plantele sunt utilizate ca alimente sau ingrediente alimentare. Având în 

vedere atât necesitatea de protejare a sănătăţii umane, cât şi prezenţa inevitabilă a acestor 

substanţe nedorite în alimentele tradiţionale, ar trebui să se stabilească niveluri maxime 

adecvate în ceea ce priveşte prezenţa acestor substanţe nedorite în alimentele care 

contribuie cel mai mult la consumul uman de astfel de substanţe.

                                               

1 JO L 31, 1.2.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 
575/2006 al Comisiei (JO L 100, 8.4.2006, p. 3).
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(10) Nivelurile maxime pentru anumite substanţe nedorite care apar în mod natural ar trebui să 

se axeze pe alimentele sau categoriile de alimente care contribuie cel mai mult la aportul 

dietetic. Acest lucru ar permite statelor membre să organizeze controale în funcţie de risc,

în acord cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea 

conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu 

normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor1. Cu toate acestea, producătorii 

de alimente sunt obligaţi să ţină seama de prezenţa acestor substanţe atunci când folosesc 

ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante şi/sau arome pentru prepararea tuturor 

alimentelor, pentru a garanta că alimentele care nu oferă siguranţă nu sunt introduse pe 

piaţă.

(11) Ar trebui să se instituie dispoziţii la nivel comunitar în vederea interzicerii sau limitării 

utilizării anumitor materii vegetale, animale, microbiologice sau minerale care creează 

motive de îngrijorare din punctul de vedere al sănătăţii umane, în procesul de producţie a 

aromelor şi a ingredientelor alimentare cu proprietăţi aromatizante şi în producţia 

alimentelor.

(12) Evaluările riscului ar trebui să fie efectuate de Autoritate.

                                               

1 JO L 165, 30.4.2004, p.1. Versiune rectificată în JO L 191, 28.5.2004, p. 1. Regulament 
modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 
1).
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(13) Pentru asigurarea armonizării, evaluarea riscului şi aprobarea aromelor şi a materiilor 

prime care trebuie să fie supuse evaluării ar trebui să fie efectuată în conformitate cu 

procedura prevăzută de Regulamentul (CE) nr. …/… din …* de instituire a unei proceduri 

comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare şi aromele 

alimentare1.

(14) Substanţele aromatizante sunt substanţe chimice definite care includ substanţele 

aromatizante obţinute prin sinteză chimică sau izolate prin procese chimice şi substanţele 

aromatizante naturale. Este în curs un program de evaluare a substanţelor aromatizante în 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 28 octombrie 1996 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru 

substanţele aromatizante utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare2. În 

temeiul regulamentului respectiv, o listă a substanţelor aromatizante urmează să fie 

adoptată în termen de cinci ani de la adoptarea programului în cauză. Ar trebui să fie 

stabilit un nou termen limită pentru adoptarea respectivei liste. Respectiva listă urmează să 

fie propusă spre a fi inclusă în lista menţionată la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul 

(CE) nr. …/….

(15) Preparatele aromatizante sunt arome, altele decât substanţele chimice definite, obţinute din 

materii de origine vegetală, animală sau microbiologică, prin procese fizice, enzimatice sau 

microbiologice corespunzătoare, fie în stare brută, fie după procesarea pentru consumul 

uman. Nu este necesar ca preparatele aromatizante obţinute din produse alimentare să facă 

obiectul vreunei evaluări sau al vreunei proceduri de aprobare pentru a fi utilizate în 

produsele alimentare, cu excepţia cazurilor în care există îndoieli legate de siguranţa 

acestora. Cu toate acestea, siguranţa preparatelor aromatizante produse din substanţe 

nealimentare ar trebui să fie evaluată şi aprobată.

                                               

* JO: a se introduce numărul şi data documentului 16673/07.
1 JO: a se introduce referinţa JO corespunzătoare.
2 JO L 299, 23.11.1996, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 .
 JO: a se introduce numărul documentului 16673/07.
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(16) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 defineşte alimentele ca fiind orice substanţă sau produs, 

indiferent dacă este procesat, parţial procesat sau neprocesat, destinat sau prevăzut în mod 

rezonabil pentru a fi ingerat de oameni. Materiile de origine vegetală, animală sau 

microbiologică a căror utilizare pentru producţia aromelor este suficient demonstrată sunt 

considerate a fi materii alimentare produse în acest scop, chiar dacă unele dintre aceste 

materii prime, precum lemnul de trandafir şi frunzele de căpşun, nu sunt neapărat utilizate 

ca atare în produsele alimentare. Nu este nevoie ca aceste materii prime să fie evaluate.

(17) În acelaşi fel, aromele obţinute prin tratament termic, produse din alimente în condiţii 

specifice, nu au nevoie de evaluare sau de o procedură de aprobare pentru a fi utilizate în 

produsele alimentare, cu excepţia cazului în care există îndoieli legate de siguranţa 

acestora. Cu toate acestea, siguranţa aromelor obţinute prin tratament termic, produse din 

substanţe nealimentare sau care nu corespund anumitor condiţii de producţie, va fi evaluată 

şi aprobată.

(18) Regulamentul (CE) nr. 2065/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 

noiembrie 2003 privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele 

alimentare1 stabileşte o procedură pentru evaluarea siguranţei aromelor de fum şi pentru 

aprobarea acestora, şi are ca scop întocmirea unei liste a condensatelor de fum primare şi a 

fracţiilor primare de gudron a căror utilizare este autorizată cu excluderea tuturor celorlalte.

(19) Precursorii de arome precum carbohidraţii, oligopeptidele şi aminoacizii conferă aromă 

alimentelor prin reacţiile chimice care au loc în timpul procesării alimentelor. Precursorii 

de arome produşi din alimente nu au nevoie de evaluare sau de o procedură de aprobare 

pentru a fi utilizaţi în produsele alimentare, cu excepţia cazului în care există îndoieli 

legate de siguranţa acestora. Cu toate acestea, siguranţa precursorilor de arome produşi din 

substanţe nealimentare ar trebui să fie evaluată şi aprobată.

                                               

1 JO L 309, 26.11.2003, p. 1.
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(20) Alte arome care nu se regăsesc în definiţiile aromelor menţionate anterior pot fi utilizate în 

produsele alimentare după ce au fost supuse unei proceduri de evaluare şi de aprobare. Un 

astfel de exemplu ar putea fi aromele obţinute prin încălzirea uleiului sau a grăsimilor la o 

temperatură extrem de înaltă pentru o perioadă foarte scurtă de timp, fapt care va produce o 

aromă asemănătoare cu aroma de friptură la grătar.

(21) Materiile de origine vegetală, animală, microbiologică sau minerală, altele decât produsele 

alimentare, pot fi autorizate pentru producţia aromelor numai după ce siguranţa acestora a 

fost evaluată ştiinţific. Este posibil să fie necesară autorizarea utilizării numai a anumitor 

părţi ale materiei sau stabilirea condiţiilor de utilizare.

(22) Aromele pot conţine aditivi alimentari, astfel cum se permite prin Regulamentul (CE) nr. 

…/… din …* privind aditivii alimentari1 şi/sau alte ingrediente alimentare în scopuri 

tehnologice precum depozitarea, standardizarea, diluarea sau dizolvarea şi stabilizarea 

acestora.

(23) O aromă sau o materie primă care intră în domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind 

produsele alimentare şi furajele modificate genetic2 ar trebui să facă obiectul procedurii de 

autorizare prevăzută de regulamentul menţionat pentru evaluarea de siguranţă a modificării 

genetice, în timp ce autorizarea finală pentru aroma sau pentru materia primă respective ar 

trebui să fie acordată în temeiul prezentului regulament.

                                               

* JO: a se introduce numărul şi data documentului 16675/07.
1 JO: a se introduce referinţa JO corespunzătoare.
2 JO L 268, 18.10.2003, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1981/2006 al 

Comisiei (JO L 368, 23.12.2006, p. 99).
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(24) Aromele trebuie să respecte în continuare obligaţiile generale privind etichetarea, astfel 

cum sunt prevăzute de Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

20 martie 2000 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la etichetarea, 

prezentarea produselor alimentare precum şi la publicitatea acestora1 şi, după caz, de 

Regulamentul (CE) 1829/2003 şi de Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea şi etichetarea 

organismelor modificate genetic şi trasabilitatea produselor destinate alimentaţiei umane 

sau animale, produse din organisme modificate genetic2. În plus, prezentul regulament ar 

trebui să cuprindă dispoziţii speciale privind etichetarea aromelor vândute ca atare 

producătorului sau consumatorului final.

(25) Substanţele aromatizante sau preparatele aromatizante ar trebui să poarte eticheta „natural” 

numai dacă îndeplinesc anumite criterii care garantează că astfel consumatorii nu sunt 

induşi în eroare.

                                               

1 JO L 109, 6.5.2000, p. 29. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/68/CE a 
Comisiei (JO L 310, 28.11.2007, p. 11).

2 JO L 268, 18.10.2003, p. 24.
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(26) Ar trebui să se stabilească cerinţe specifice de informare care să asigure că, în ceea ce 

priveşte materiile prime utilizate pentru producţia aromelor naturale, consumatorii nu sunt

induşi în eroare. În special, în cazul în care se foloseşte termenul „natural” pentru a se 

descrie o aromă, componentele aromatizante folosite ar trebui să fie în totalitate de origine

naturală. De asemenea, este necesar ca sursa aromelor să fie etichetată, cu excepţia cazului 

în care materiile prime menţionate nu ar putea să fie recunoscute în aromă sau în gustul 

alimentului. În cazul în care se menţionează sursa, cel puţin 95% din componenta 

aromatizantă ar trebui să fi fost obţinut din materia primă menţionată. Restul de cel mult

5% poate fi folosit numai pentru standardizare sau pentru a accentua un anumit atribut al 

aromei, de exemplu proaspăt, picant, copt sau crud. În cazul în care s-a utilizat mai puţin 

de 95% din componenta aromatizantă derivată din sursa menţionată, iar aroma sursei poate 

fi încă recunoscută, sursa ar trebui să fie indicată împreună cu o declaraţie că au fost 

adăugate şi alte arome naturale, de exemplu, extractul de cacao la care s-au adăugat alte 

arome naturale pentru a se da o aromă de banană. Atunci când o materie primă este 

indicată în descrierea aromelor naturale, fracţia componentei aromatizante, alta decât cea 

derivată din această sursă specifică, nu ar trebui să reproducă sau să imite aroma sursei 

menţionate.

(27) Consumatorii ar trebui să fie informaţi dacă gustul de fum al unui anumit produs alimentar

este rezultatul adăugării de arome de fum. În conformitate cu Directiva 2000/13/CE, 

denumirea comercială a unui produs nu ar trebui să determine consumatorii să confunde un 

produs afumat prin metode tradiţionale cu un produs tratat cu arome de fum. Directiva 

2000/13/CE ar trebui să fie adaptată în funcţie de definiţiile aromelor, ale aromelor de fum 

şi condiţiile de utilizare a termenului „natural” pentru descrierea aromelor, astfel cum sunt 

stabilite în prezentul regulament.



16677/3/07 REV 3 OD/pin 11
DG I RO

(28) În scopul evaluării siguranţei substanţelor aromatizante pentru sănătatea umană, 

informarea privind consumul şi utilizarea substanţelor aromatizante are o importanţă 

esenţială. Prin urmare, cantităţile de substanţe aromatizante adăugate alimentelor ar trebui 

să fie verificate periodic.

(29) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie 

adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de 

stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei1.

(30) Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să modifice anexele la prezentul 

regulament şi să adopte măsuri tranzitorii corespunzătoare privind elaborarea listei 

comunitare. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare şi sunt 

destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament, printre altele prin 

completarea acestuia cu noi elemente neesenţiale, acestea trebuie să fie adoptate în 

conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 

1999/468/CE.

(31) În cazul în care, din motive imperative de urgenţă, termenele care se aplică în mod normal 

în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să 

poată aplica procedura de urgenţă prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 

1999/468/CE pentru adoptarea măsurilor menţionate la articolul 8 alineatul (2) şi a 

modificărilor la anexele II-V la prezentul regulament.

                                               

1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 
22.7.2006, p. 11).
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(32) Anexele II-V la prezentul regulament ar trebui să fie adaptate în mod corespunzător în 

funcţie de realizările ştiinţifice şi tehnice, ţinând seama de informaţiile furnizate de 

producătorii şi de utilizatorii de arome şi/sau obţinute în urma verificărilor şi controalelor 

efectuate de statele membre.

(33) Pentru a dezvolta şi actualiza legislaţia comunitară privind aromele în mod proporţional şi 

eficace, este necesar să se culeagă date, să se împărtăşească informaţiile şi să se 

coordoneze activităţile între statele membre. În acest scop, ar putea fi utilă realizarea de 

studii referitoare la aspecte specifice în vederea facilitării procesului de decizie. Este 

oportun ca aceste studii să fie finanţate de Comunitate, ca parte a procedurii sale bugetare. 

Finanţarea unor asemenea măsuri este reglementată prin Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

(34) Până la elaborarea listei comunitare, ar trebui să fie stabilite dispoziţii privind evaluarea şi 

aprobarea substanţelor aromatizante care nu fac parte din programul de evaluare prevăzut 

de Regulamentul (CE) nr. 2232/96. Prin urmare, ar trebui să fie stabilit un regim de 

tranziţie. În conformitate cu acest regim, aceste substanţe aromatizante ar trebui să fie 

evaluate şi aprobate în conformitate cu procedura stabilită de Regulamentul (CE) nr. ....

Cu toate acestea, nu ar trebui să se aplice termenele prevăzute de regulamentul respectiv 

pentru adoptarea de către Autoritate a avizului său şi pentru prezentarea de către Comisie a 

unui proiect de regulament de actualizare a listei comunitare Comitetului permanent pentru 

reţeaua alimentară şi sănătatea animală, deoarece programul de evaluare în curs ar trebui să 

aibă prioritate.

                                               

 JO: a se introduce numărul documentului16673/07.
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(35) Întrucât obiectivul prezentului regulament, şi anume stabilirea normelor comunitare 

privind utilizarea aromelor şi a anumitor ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante 

în produsele alimentare, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre şi, 

în scopul unităţii pieţei şi în vederea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor, poate fi 

realizat mai bine la nivelul Comunităţii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu 

principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate 

cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în respectivul articol, prezentul 

regulament nu depăşeşte limitele necesare pentru realizarea obiectivului menţionat.

(36) Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului din 29 mai 1989 de stabilire a normelor 

generale cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase1 şi 

Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor 

generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor 

aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse viticole2 trebuie să fie 

adaptate la anumite definiţii noi prevăzute de prezentul regulament.

(37) Regulamentele (CEE) nr. 1576/89, (CEE) nr. 1601/91 şi (CE) nr. 2232/96 şi Directiva 

2000/13/CE ar trebui să fie modificate în consecinţă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

                                               

1 JO L 160, 12.6.1989, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Actul de aderare din 2005.
2 JO L 149, 14.6.1991, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Actul de aderare din 2005.
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CAPITOLUL I

OBIECTUL, DOMENIUL DE APLICARE ŞI DEFINIŢII

Articolul 1 

Obiectul

Prezentul regulament stabileşte norme privind aromele şi anumite ingrediente alimentare cu 

proprietăţi aromatizante utilizate în produsele alimentare în scopul de a asigura funcţionarea eficace

a pieţei interne şi un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi a intereselor consumatorilor, 

inclusiv pentru a garanta practici echitabile în comerţul de produse alimentare, ţinând seama, după 

caz, de protecţia mediului.

În acest scop, prezentul regulament prevede:

(a) o listă comunitară care să conţină aromele şi materiile prime aprobate pentru a fi folosite în

şi pe produsele alimentare, stabilită în anexa I (denumită în continuare „lista comunitară”);

(b) condiţiile de utilizare a aromelor şi a ingredientelor alimentare cu proprietăţi aromatizante 

în şi pe produsele alimentare;

(c) norme privind etichetarea aromelor.
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Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1) Prezentul regulament se aplică:

(a) aromelor utilizate sau destinate utilizării în sau pe alimente, fără a aduce atingere 

altor dispoziţii mai specifice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2065/2003;

(b) ingredientelor alimentare cu proprietăţi aromatizante;

(c) produselor alimentare care conţin arome şi/sau ingrediente alimentare cu proprietăţi 

aromatizante;

(d) materiilor prime pentru arome şi/sau materiilor prime pentru ingredientele alimentare 

cu proprietăţi aromatizante.

(2) Prezentul regulament nu se aplică:

(a) substanţelor care au, în mod exclusiv, un gust dulce, acru sau sărat;

(b) alimentelor în stare brută

(c) produselor alimentare necompuse şi amestecurilor de condimente şi/sau ierburi, 

amestecurilor de ceai şi amestecurilor pentru infuzii ca atare, cu condiţia să nu fi fost 

utilizate ca ingrediente alimentare.

Articolul 3

Definiţii

(1) În sensul prezentului regulament, se aplică definiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 

178/2002 şi de Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.
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(2) În sensul prezentului regulament se aplică, de asemenea, următoarele definiţii:

(a) „arome” înseamnă produse:

(i) care nu sunt destinate consumului sub această formă, care sunt adăugate 

produselor alimentare pentru a le da miros şi/sau gust;

(ii) compuse sau formate din următoarele categorii: substanţe aromatizante, 

preparate aromatizante, arome obţinute prin tratament termic, arome de fum, 

precursori de arome sau alte arome sau amestecuri ale acestora;

(b) „substanţă aromatizantă” înseamnă substanţa chimică definită cu proprietăţi 

aromatizante;

(c) „substanţă aromatizantă naturală” înseamnă substanţa aromatizantă obţinută prin 

procese fizice, enzimatice sau microbiologice corespunzătoare din materii de origine 

vegetală, animală sau microbiologică, fie în stare brută, fie după procesarea acestora

pentru consumul uman, printr-unul sau mai multe procese de preparare a alimentelor 

tradiţionale, enumerate în anexa II. Substanţele aromatizante naturale corespund 

substanţelor care sunt prezente în mod natural şi care au fost identificate în natură;

(d) „preparat aromatizant” înseamnă un produs, altul decât substanţele aromatizante, 

obţinut din:

(i) produse alimentare obţinute prin procese fizice, enzimatice sau microbiologice 

corespunzătoare, fie din materii în stare brută fie după procesarea acestora

pentru consumul uman prin unul sau mai multe procese de preparare a 

alimentelor tradiţionale, enumerate în anexa II;
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şi/sau

(ii) materii de origine vegetală, animală sau microbiologică, altele decât produsele 

alimentare, obţinute prin procese fizice, enzimatice sau microbiologice, care au 

fost luate ca atare sau procesate prin unul sau mai multe procese de preparare a 

alimentelor tradiţionale, dintre cele enumerate în anexa II;

(e) „aromă obţinută prin tratament termic” înseamnă un produs obţinut după tratamentul 

termic al unui amestec de ingrediente care nu au în mod obligatoriu proprietăţi 

aromatizante, dintre care cel puţin unul conţine azot (gruparea amino) şi altul este un 

zahar reducător; ingredientele pentru producţia aromelor obţinute prin tratament 

termic pot fi:

(i) alimente;

şi/sau

(ii) materii prime, altele decât alimentele;

(f) „aromă de fum” înseamnă un produs obţinut prin fracţionarea şi purificarea unui 

condensat de fum care produce condensate de fum primare, fracţii primare de gudron 

şi/sau arome de fum derivate, astfel cum au fost definite la punctele (1), (2) şi (4) ale 

articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 2065/2003;
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(g) „precursor de aromă” înseamnă un produs care nu are în mod obligatoriu proprietăţi 

aromatizante, adăugat intenţionat în produsul alimentar cu unicul scop de a da aromă 

prin descompunere sau în reacţie cu alte componente în timpul procesării produselor 

alimentare; acesta poate fi obţinut din:

(i) alimente;

şi/sau

(ii) materii prime, altele decât alimentele;

(h) „altă aromă” înseamnă o aromă adăugată sau destinată adăugării la un produs 

alimentar pentru a da miros şi/sau gust şi care nu se regăseşte în definiţiile date la 

punctele (b)-(g);

(i) „ingredient alimentar cu proprietăţi aromatizante” înseamnă un ingredient alimentar, 

altul decât aromele, care poate fi adăugat produsului alimentar cu scopul principal de 

a-i adăuga aromă sau de a-i modifica aroma, şi care contribuie în mod semnificativ la 

prezenţa în aliment a unor substanţe nedorite care apar în mod natural;
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(j) „materie primă” înseamnă o materie de origine vegetală, animală, microbiologică sau 

minerală din care se produc aromele sau ingredientele alimentare cu proprietăţi 

aromatizante; aceasta poate fi:

(i) un aliment;

sau

(ii) o materie primă, alta decât un aliment;

(k) „proces fizic corespunzător” înseamnă un proces fizic care nu modifică intenţionat 

natura chimică a componentelor aromei şi care nu implică, printre altele, utilizarea 

oxigenului singlet, a ozonului, a catalizatorilor anorganici, a catalizatorilor metalici, 

a reactivilor organometalici şi/sau a radiaţiilor ultraviolete.

(3) În sensul definiţiilor menţionate la alineatul (2) literele (d), (e), (g) şi (j), materiile prime a 

căror utilizare pentru producţia aromelor este suficient demonstrată sunt considerate ca 

fiind alimente în sensul prezentului regulament.

(4) Aromele pot conţine aditivi alimentari, astfel cum se permite prin Regulamentul (CE) 

nr.…/…* şi/sau alte ingrediente alimentare incorporate în scopuri tehnologice.

                                               

* JO: a se introduce numărul documentului 16675/07.
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CAPITOLUL II

CONDIŢII DE UTILIZARE A AROMELOR, A INGREDIENTELOR

ALIMENTARE CU PROPRIETĂŢI AROMATIZANTE

ŞI A MATERIILOR PRIME

Articolul 4

Condiţii generale de utilizare a aromelor 

sau a ingredientelor alimentare cu proprietăţi aromatizante

Numai aromele sau ingredientele alimentare cu proprietăţi aromatizante care respectă următoarele 

condiţii pot fi utilizate în sau pe alimente:

(a) pe baza probelor ştiinţifice disponibile, acestea nu prezintă niciun risc de siguranţă pentru 

sănătatea consumatorilor şi

(b) consumatorul nu este indus în eroare de utilizarea lor.

Articolul 5

Interzicerea aromelor neconforme

 şi/sau a produselor alimentare neconforme

Nu este permisă introducerea pe piaţă a unei arome sau a unui produs alimentar în care este 

prezentă respectiva aromă şi/sau ingredientul alimentar cu proprietăţi aromatizante dacă utilizarea 

acesteia nu respectă dispoziţiile prezentului regulament.
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Articolul 6

Prezenţa anumitor substanţe

(1) Substanţele enumerate în partea A din anexa III nu se adaugă ca atare în alimente.

(2) Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1576/89, nivelurile maxime ale anumitor 

substanţe prezente în mod natural în arome şi/sau în ingredientele alimentare cu proprietăţi 

aromatizante din produsele alimentare compuse enumerate în partea B din anexa III nu se 

pot depăşi ca urmare a utilizării aromelor şi/sau a ingredientelor alimentare cu proprietăţi 

aromatizante în şi pe acele produse alimentare. În lipsa unor dispoziţii contrare, nivelurile

maxime ale substanţelor prevăzute în anexa III se aplică produselor alimentare astfel cum 

sunt introduse pe piaţă,. Prin derogare de la acest principiu, pentru produse alimentare 

deshidratate şi/sau concentrate care trebuie să fie reconstituite, nivelurile maxime se aplică 

produselor alimentare astfel cum au fost reconstituite conform instrucţiunilor de pe 

etichetă, ţinând cont de factorul de diluare minimă.

(3) Se pot adopta norme detaliate pentru punerea în aplicare a alineatului (2) în conformitate 

cu procedura de reglementare menţionată la articolul 21 alineatul (2), în urma avizului 

Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (denumită în continuare „Autoritatea”), 

după caz.
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Articolul 7

Utilizarea anumitor materii prime

(1) Materiile prime enumerate în partea A din anexa IV nu sunt utilizate pentru producţia 

aromelor şi/sau a ingredientelor alimentare cu proprietăţi aromatizante.

(2) Aromele şi/sau ingredientele alimentare cu proprietăţi aromatizante produse din materiile 

prime enumerate în partea B din anexa IV pot fi utilizate numai în condiţiile specificate în 

anexa respectivă.

Articolul 8

Aromele şi ingredientele alimentare cu proprietăţi 

aromatizante pentru care nu sunt necesare evaluarea şi aprobarea

(1) Următoarele arome şi ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante pot fi utilizate în 

sau pe alimente fără evaluare sau aprobare, în conformitate cu prezentul regulament, cu 

condiţia ca acestea să respecte dispoziţiile articolului 4:

(a) preparatele aromatizante menţionate la articolul 3 alineatul (2) literele (d) şi (i);



16677/3/07 REV 3 OD/pin 23
DG I RO

(b) aromele obţinute prin tratament termic menţionate la articolul 3 alineatul (2) literele 

(e) şi (i), care îndeplinesc condiţiile de producţie a aromelor obţinute prin tratament 

termic şi cantităţile maxime pentru anumite substanţe din aromele obţinute prin 

tratament termic, astfel cum sunt menţionate în anexa V;

(c) precursorii de arome menţionaţi la articolul 3 alineatul (2) literele (g) şi (i);

(d) ingredientele alimentare cu proprietăţi aromatizante.

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatului (1), în cazul în care Comisia, un stat membru 

sau Autoritatea are îndoieli privind siguranţa unei arome sau a unui ingredient alimentar cu 

proprietăţi aromatizante menţionat la alineatul (1), Autoritatea realizează evaluarea riscului 

acestei arome sau a acestui ingredient alimentar cu proprietăţi aromatizante. Articolele 4 şi 

6 din Regulamentul (CE) nr. …/…* se aplică mutatis mutandis. Dacă este necesar, Comisia 

adoptă măsuri, în urma avizului Autorităţii, destinate să modifice elemente neesenţiale ale 

prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, în conformitate cu 

procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 21 alineatul (3). Aceste 

măsuri sunt prezentate în anexele III, IV şi/sau V, după caz. Din motive imperative de 

urgenţă, Comisia poate recurge la procedura de urgenţă menţionată la articolul 21 alineatul 

(4)

                                               

* JO: a se introduce numărul documentului 16673/07.
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CAPITOLUL III

LISTA COMUNITARĂ DE AROME

ŞI DE MATERII PRIME A CĂROR UTILIZARE

ESTE PERMISĂ ÎN SAU PE ALIMENTE

Articolul 9

Aromele şi materiile prime pentru care este necesară evaluarea şi aprobarea

Prezentul capitol se aplică pentru:

(a) substanţele aromatizante;

(b) preparatele aromatizante menţionate la articolul 3 alineatul (2) litera (d) punctul (ii);

(c) aromele obţinute prin tratament termic, prin încălzirea ingredientelor care intră, parţial sau 

total, sub incidenţa articolului 3 alineatul (2) litera (e) punctul (ii) şi/sau care nu 

îndeplinesc condiţiile de producţie a aromelor obţinute prin tratament termic şi/sau 

cantităţile maxime pentru anumite substanţe nedorite enumerate în anexa V;

(d) precursorii de arome menţionaţi la articolul 3 alineatul (2) litera (g) punctul (ii);

(e) alte arome menţionate la articolul 3 alineatul (2) litera (h);

(f) materiile prime, altele decât alimentele menţionate la articolul 3 alineatul (2) litera (j)

punctul (ii).
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Articolul 10

Lista comunitară de arome şi de materii prime

Dintre aromele şi materiile prime menţionate la articolul 9, numai cele care sunt incluse în lista 

comunitară pot fi introduse pe piaţă sub această formă şi utilizate în sau pe alimente, în condiţiile de 

utilizare specificate în aceasta, dacă este cazul.

Articolul 11

Includerea aromelor şi a materiilor prime

 în lista comunitară

(1) O aromă sau o materie primă poate fi inclusă în lista comunitară, în conformitate cu 

procedura stabilită prin Regulamentul (CE) nr. …/…*, numai dacă întruneşte condiţiile 

menţionate la articolul 4 din prezentul regulament.

(2) La rubrica din lista comunitară, corespunzătoare unei arome sau unei materii prime, se 

precizează:

(a) denumirea aromei sau a materiei prime aprobate;

(b) dacă este cazul, condiţiile în care poate fi utilizată aroma respectivă.

(3) Lista comunitară se modifică în conformitate cu procedura prevăzută de Regulamentul 

(CE) nr. …/…*.

                                               

* JO: a se introduce numărul documentului 16673/07.
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Articolul 12

Aromele sau materiile prime care 

intră în domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003

O aromă sau o materie primă care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 poate fi 

inclusă în lista comunitară prezentată în anexa I în conformitate cu prezentul regulament numai

după ce a fost autorizată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Articolul 13

Decizii privind interpretarea

După caz, se poate decide în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 18 

alineatul (2) asupra următoarelor:

(a) dacă o anumită substanţă sau un anumit amestec de substanţe, materii sau tip de alimente 

intră în cadrul categoriilor enumerate la articolul 2 alineatul (1);

(b) categoria specifică, definită la articolul 3 alineatul (2) literele (b) - (j), din care face parte o 

anumită substanţă;

(c) dacă un anumit produs aparţine unei categorii de alimente menţionate în anexa I sau în 

anexa III partea B, sau este un astfel de aliment.
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CAPITOLUL IV

ETICHETARE

Articolul 14

Etichetarea aromelor care 

nu sunt destinate vânzării către consumatorul final

(1) Aromele care nu sunt destinate vânzării către consumatorul final pot fi comercializate 

numai cu etichetele prevăzute la articolele 15 şi 16, care trebuie să fie vizibile, lizibile şi 

indelebile. Aceste informaţii prevăzute la articolul 15 sunt prezentate în termeni uşor de 

înţeles de către cumpărători.

(2) Statul membru pe teritoriul căruia se comercializează produsul poate impune, în 

conformitate cu tratatul, ca, pe teritoriul său, informaţiile prevăzute la articolul 15 să fie 

furnizate într-una sau mai multe limbi oficiale ale Comunităţii, limbi care urmează să fie 

stabilite de statul membru respectiv. Prezenta dispoziţie nu exclude furnizarea acestor 

informaţii în mai multe limbi.
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Articolul 15

Cerinţe generale de etichetare pentru aromele 

care nu sunt destinate vânzării către consumatorul final

(1) În cazul în care aromele care nu sunt destinate vânzării către consumatorul final sunt 

vândute individual sau în amestec unele cu altele şi/sau cu alte ingrediente alimentare 

şi/sau cu alte substanţe adăugate acestora în conformitate cu articolul 3 alineatul (4), pe 

ambalajele sau pe recipientele acestora se indică următoarele informaţii:

(a) descrierea produsului: fie termenul „aromă”, fie un termen sau o descriere mai 

precisă a aromei;

(b) fie expresia „pentru uz alimentar”, fie expresia „uz alimentar restricţionat” sau o 

referinţă mai precisă privind destinaţia alimentară;

(c) dacă este necesar, condiţiile speciale de depozitare şi/sau utilizare;

(d) un semn de identificare a lotului;

(e) în ordine descrescătoare a cantităţilor, o listă a:

(i) categoriilor de arome prezente şi

(ii) a denumirilor fiecărei alte substanţe sau materii din produs sau, dacă este cazul, 

numărul E corespunzător;

(f) numele sau denumirea comercială şi adresa producătorului, a societăţii de ambalare 

sau a vânzătorului;
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(g) o indicaţie a cantităţii maxime din fiecare componentă sau grup de componente 

supus limitării cantitative în alimente şi/sau informaţii corespunzătoare, clare şi uşor 

de înţeles, care să permită cumpărătorului să respecte prezentul regulament sau alte 

dispoziţii relevante de drept comunitar;

(h) cantitatea netă;

(i) data durabilităţii minimale sau data limită de consum;

(j) dacă este cazul, informaţii privind o aromă sau alte substanţe menţionate la prezentul 

articol şi enumerate în anexa III a la Directiva 2000/13/CE, referitoare la precizarea 

ingredientelor prezente în alimente.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), informaţiile solicitate la literele (e) şi (g) ale alineatului 

respectiv pot apărea în documentele privind lotul care sunt furnizate odată cu sau înaintea 

livrării, cu condiţia ca menţiunea „nu este destinat vânzării cu amănuntul” să apară într-o 

parte uşor vizibilă a ambalajului sau a recipientului produsului respectiv.

(3) Prin derogare de la alineatul (1) este posibil ca, în cazul expedierii aromelor în rezervoare, 

toate informaţiile să apară doar pe documentele de expediere, care trebuie să fie furnizate 

odată cu livrarea.

Articolul 16

Cerinţe specifice pentru utilizarea termenului „natural”

(1) În cazul în care se foloseşte termenul „natural” pentru a descrie o aromă în denumirea 

comercială menţionată la articolul 15 alineatul (1) litera (a), se aplică dispoziţiile prevăzute 

la alineatele (2) - (6).
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(2) Termenul „natural” pentru descrierea unei arome poate fi folosit numai în cazul în care 

componenta aromatizantă conţine numai preparate aromatizante şi/sau substanţe 

aromatizante naturale.

(3) Denumirea „substanţă(e) aromatizantă(e) naturală(e)” poate fi folosită numai pentru 

aromele în care componenta aromatizantă conţine exclusiv substanţe aromatizante naturale.

(4) Termenul „natural” poate fi folosit numai în combinaţie cu o trimitere la un produs 

alimentar, la o categorie de produse alimentare sau la o materie primă aromatizantă de 

origine vegetală sau animală dacă componenta aromatizantă a fost obţinută exclusiv sau 

din cel puţin 95% (g/g) din materia primă menţionată. Cantitatea maximă de 5% (g/g) din 

componenta aromatizantă derivată din alte materii prime nu reproduce aroma materiei 

prime menţionate.

Denumirea are următorul conţinut „aromă <<produsul alimentar sau categoria alimentară 

sau materia primă>> naturală”.

(5) Denumirea „Aroma <<produsul alimentar sau categoria alimentară sau materia primă >> 

naturală cu alte arome naturale” poate fi utilizată numai în cazul în care componenta 

aromatizantă provine parţial din materia primă menţionată, a cărei aromă poate fi uşor de 

recunoscut.

(6) Denumirea „aromă naturală” poate fi folosită numai în cazul în care componenta 

aromatizantă provine din mai multe materii prime iar trimiterea la materiile prime nu ar 

reflecta aroma sau gustul respectiv.



16677/3/07 REV 3 OD/pin 31
DG I RO

Articolul 17

Etichetarea aromelor 

destinate vânzării către consumatorul final

(1) Fără a aduce atingere Directivei 2000/13/CE, Directivei 89/396/CEE a Consiliului din 14 

iunie 1989 privind indicarea sau marcarea care permite identificarea lotului din care face 

parte un produs alimentar 1 şi Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, aromele vândute

individual sau în amestec unele cu altele şi/sau cu alte ingrediente alimentare şi/sau cărora 

li se adaugă alte substanţe şi care sunt destinate vânzării către consumatorul final pot fi 

comercializate numai dacă pe ambalaj este marcată fie expresia „pentru uz alimentar”, fie 

„uz alimentar restricţionat”, sau o menţiune mai precisă a utilizării alimentare preconizate 

a acestora, care trebuie să fie vizibilă, lizibilă şi indelebilă.

(2) În cazul în se foloseşte termenul „natural” pentru a descrie o aromă în denumirea 

comercială menţionată la articolul 15 alineatul (1) litera (a), se aplică dispoziţiile prevăzute 

la articolul 16.

Articolul 18

Alte cerinţe de etichetare

Articolele 14 – 17 nu aduc atingere actelor cu putere de lege şi actelor administrative mai detaliate 

sau mai extinse privind metrologia sau care se aplică în cazul prezentării, clasificării, ambalării sau 

etichetării substanţelor şi a preparatelor periculoase sau în cazul transportului unor astfel de 

substanţe.

                                               

1 JO L 186, 30.6.1989, p. 21. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 92/11/CEE (JO 
L 65, 11.3.1992, p. 32).
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CAPITOLUL V

DISPOZIŢII PROCEDURALE ŞI PUNEREA ÎN APLICARE

Articolul 19

Rapoartele operatorilor din domeniul alimentar

(1) Producătorul sau utilizatorul unei substanţe aromatizante, sau reprezentantul unui astfel de 

producător sau utilizator, informează Comisia, la cererea acesteia, cu privire la cantitatea 

substanţei adăugate alimentelor în Comunitate pe o perioadă de 12 luni, precum şi cu 

privire la nivelurile de utilizare pentru anumite categorii alimentare specifice în cadrul 

Comunităţii. Comisia acordă statelor membre acces la informaţiile respective.

(2) După caz, pentru o aromă aprobată deja în conformitate cu prezentul regulament şi care 

este preparată prin metode de producţie sau cu materii prime semnificativ diferite de cele 

incluse în evaluarea riscurilor efectuată de către Autoritate, înainte de comercializarea 

aromei, un producător sau un consumator prezintă Comisiei informaţiile necesare pentru a 

permite Autorităţii să efectueze evaluarea aromei în privinţa metodei de producţie sau a 

caracteristicilor modificate.

(3) Producătorul sau utilizatorul aromelor şi/sau al materiilor prime informează imediat 

Comisia cu privire la orice informaţie ştiinţifică sau tehnică nouă care ar putea afecta 

evaluarea siguranţei aromei şi/sau a materiilor prime respective.

(4) Normele detaliate de punere în aplicare a alineatului (1) se adoptă în conformitate cu 

procedura de reglementare menţionată la articolul 21 alineatul (2).
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Articolul 20

Monitorizarea şi raportarea de către statele membre

(1) Statele membre instituie sisteme de monitorizare a consumului şi a utilizării aromelor 

prevăzute în lista comunitară, precum şi a consumului substanţelor enumerate în anexa III, 

conform unei abordări bazate pe risc şi comunică la intervale corespunzătoare concluziile 

aferente Comisiei şi Autorităţii.

(2) După consultarea Autorităţii, se adoptă o metodologie comună pentru colectarea de către 

statele membre a informaţiilor privind consumul şi utilizarea aromelor prevăzute în lista 

comunitară şi a substanţelor enumerate în anexa III, în conformitate cu procedura de 

reglementare menţionată la articolul 21 alineatul (2), până la ...

Articolul 21 

Comitetul

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 

1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este stabilit la trei 

luni.

                                               

 Doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.



16677/3/07 REV 3 OD/pin 34
DG I RO

(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5a alineatele (1) -

(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din 

respectiva decizie.

(4) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), 

(4) şi (6), şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8

din respectiva decizie.

Articolul 22

Modificarea anexelor II - V

Modificările anexelor II - V la prezentul regulament pentru a ţine seama de evoluţiile ştiinţifice şi 

tehnice, care sunt destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament, se adoptă 

în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 21 alineatul (3), în 

urma avizului Autorităţii, după caz.

Din motive imperative de urgenţă, Comisia poate recurge la procedura de urgenţă menţionată la 

articolul 21 alineatul (4)

Articolul 23

Finanţarea comunitară a politicilor armonizate

Temeiul juridic pentru finanţarea măsurilor care rezultă din prezentul regulament este articolul 66 

alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004.
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CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 24

Abrogări

(1) Directiva 88/388/CEE, Decizia 88/389/CEE şi Directiva 91/71/CEE se abrogă începând de 

la …*

(2) Regulamentul (CE) nr. 2232/96 se abrogă începând de la data aplicării listei menţionate la 

articolul 2 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

(3) Trimiterile la actele abrogate se consideră trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 25

Introducerea listei substanţelor cu proprietăţi aromatizante

 în lista comunitară a aromelor şi a materiilor prime

 şi regimul tranzitoriu

(1) Lista comunitară se stabileşte prin introducerea listei de substanţe aromatizante, 

menţionate la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2232/96, în anexa I la 

prezentul regulament, la momentul adoptării acestuia.

                                               

* 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
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(2) Până la stabilirea listei comunitare, Regulamentul (CE) nr. …/…*se aplică pentru 

evaluarea şi aprobarea substanţelor aromatizante la care nu face referire programul de 

evaluare prevăzut la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2232/96.

Prin derogare de la procedura menţionată, termenele de şase şi nouă luni menţionate la 

articolul 5 alineatul (1) şi la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. …/…* nu se aplică 

acestei evaluări şi aprobări.

(3) Orice măsuri tranzitorii necesare, destinate să modifice elemente neesenţiale din prezentul 

regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu 

procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 21 alineatul (3).

                                               

* JO: a se introduce numărul documentului 16673/07.
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Articolul 26

Modificări ale Regulamentului (CEE) nr. 1576/89

Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 se modifică după cum urmează:

(1) Articolul 1 alineatul (4) litera (a) se modifică după cum urmează:

(a) La punctul 1 litera (a), al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

„Pot fi utilizate şi alte substanţe aromatizante, astfel cum sunt definite la articolul 3 

alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. …/… al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi 

aromatizante destinate utilizării în şi pe produsele alimentare1, şi/sau plante 

aromatice sau părţi de plante aromatice, dar caracteristicile organoleptice ale 

ienupărului trebuie să fie perceptibile, chiar dacă uneori sunt atenuate;

_________________

1 JO L … .”;

(b) La punctul (2), litera (a) se înlocuieşte cu următorul text:

„Băutura poate fi denumită «gin» dacă este obţinută prin aromatizarea unui alcool etilic de 

origine agricolă având caracteristicile organoleptice adecvate cu substanţe aromatizante, 

astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 

…/…, şi/sau preparate aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) 

litera (d) din regulamentul menţionat, astfel încât gustul ienupărului să fie predominant;”;

                                               

 JO: a se introduce numărul, data şi referinţa JO corespunzătoare prezentului regulament.
 JO: a se introduce numărul prezentului regulament.
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(c) La punctul (2) litera (b), primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

„Băutura poate fi denumită «gin distilat» dacă este obţinută exclusiv prin redistilarea 

unui alcool etilic de origine agricolă având calitatea corespunzătoare, caracteristicile 

organoleptice dorite şi o tărie alcoolică iniţială de minimum 96% vol. în recipientele 

tradiţionale utilizate pentru gin, în prezenţa boabelor de ienupăr şi a altor produse 

vegetale naturale cu condiţia ca gustul ienupărului să fie preponderent. Denumirea 

«gin distilat» poate fi utilizată şi pentru amestecul dintre produsul acestei distilări şi 

un alcool etilic de origine agricolă cu aceeaşi compoziţie, puritate şi tărie alcoolică.

Pentru aromatizarea băuturii gin distilat, pot fi utilizate, de asemenea, şi substanţele 

aromatizante şi/sau preparate aromatizante, ambele precizate la litera (a). London gin

este un tip de gin distilat.”

(2) La articolul 1 alineatul (4) litera (n) punctul (1), al doilea paragraf se înlocuieşte cu 

următorul text:

„Se pot utiliza suplimentar şi alte substanţe aromatizante naturale astfel cum sunt definite 

la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. …/…* şi/sau preparate 

aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (d) din acelaşi 

regulament, dar gustul chimionului trebuie să rămână predominant.”

(3) La punctul (1) alineatul (4) litera (p), primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

„Băuturi spirtoase cu un gust amar preponderent, obţinute prin aromatizarea alcoolului 

etilic de origine agricolă cu substanţe aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 

alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. …/…* şi/sau preparate aromatizante 

astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (d) din regulamentul respectiv.”
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(4) La articolul 1 alineatul (4) litera (u), primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

„Băutură spirtoasă obţinută prin aromatizarea alcoolului etilic de origine agricolă cu arome 

de cuişoare şi/sau scorţişoară prin utilizarea unuia dintre următoarele procese: macerare 

şi/sau distilare, redistilare a alcoolului în prezenţa părţilor din plantele indicate mai sus, 

adaos de substanţe aromatizante de cuişoare sau scorţişoară astfel cum sunt definite la 

articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. …/…* .”

(5) La articolul 4 alineatul (5), primul şi al doilea paragraf, cu excepţia listelor de la literele (a) 

şi (b), se înlocuiesc cu următorul text:

„Pentru obţinerea băuturilor spirtoase definite la articolul 1 alineatul (4), cu excepţia celor 

definite la articolul 1 alineatul (4) literele (m), (n) şi (p), pot fi utilizate numai substanţele 

şi preparatele aromatizante naturale astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) 

literele (c) şi (d) din Regulamentul (CE) nr. …./…* .Cu toate acestea, substanţele 

aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul 

(CE) nr. …/…* sunt permise în lichioruri, cu excepţia celor enumerate mai jos:”

                                               

* JO: a se introduce numărul prezentului regulament.
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Articolul 27

Modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91

La articolul 2, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(1) La litera (a) a treia liniuţă primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

“− substanţelor aromatizante şi/sau a produselor aromatizante, astfel cum sunt definite la 

articolul 3 alineatul (2) literele (b) şi (d) din Regulamentul (CE) nr. …/… al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind aromele şi anumite ingrediente 

alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în şi pe produsele 

alimentare1, şi/sau

______________________

1 JO L … .”.

(2) La litera (b) a doua liniuţă primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

“− substanţelor aromatizante şi/sau a produselor aromatizante, astfel cum sunt definite la 

articolul 3 alineatul (2) literele (b) şi (d) din Regulamentul (CE) nr. …/…*, şi/sau”.

(3) La litera (c) a doua liniuţă primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

“− substanţelor aromatizante şi/sau a produselor aromatizante, astfel cum sunt definite la 

articolul 3 alineatul (2) literele (b) şi (d) din Regulamentul (CE) nr. …/…*, şi/sau”.

                                               

 JO: a se introduce numărul, data şi referinţa JO corespunzătoare prezentului regulament.
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Articolul 28

Modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2232/96

La articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2232/96, alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:

“(1) Lista de substanţe aromatizante prevăzută la articolul 2 alineatul (2) se adoptă în 

conformitate cu procedura menţionată la articolul 7 până la 31 decembrie 2008.”

Articolul 29

Modificare a Directivei 2000/13/CE

În Directiva 2000/13/CE, anexa III se înlocuieşte cu următorul text:

„Anexa III

DENUMIREA AROMELOR ÎN LISTA DE INGREDIENTE

1. Fără a aduce atingere punctului (2), aromele sunt desemnate prin:

– -termenul „arome” sau printr-o denumire mai specifică sau o descriere a aromei, în

cazul în care componenta aromatizantă conţine arome astfel cum sunt definite la 

articolul 3 alineatul (2) literele (b), (c), (d), (e), (f), (g) şi (h) din Regulamentul (CE) 

nr. …/… al Parlamentului European şi al Consiliului din … privind aromele şi 

anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în şi pe 

produsele alimentare1 ;
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– „aromă (arome) de fum”, în cazul în care componenta aromatizantă conţine arome 

astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 

…/…* şi conferă o aromă de fum produsului alimentar.

2. Termenul „natural” pentru descrierea aromelor se foloseşte în conformitate cu articolul 16

din Regulamentul (CE) nr. …/…*.

________________

1 JO L … **”.

                                               

* JO: a se introduce numărul prezentului regulament.
** JO. a se introduce numărul, data şi referinţa JO corespunzătoare prezentului regulament.
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Articolul 30

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

Se aplică de la ….

Articolele 10, 26 şi 27 se aplică de la data aplicării listei comunitare.

Articolul 22 se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Produsele alimentare introduse pe piaţă în mod legal sau etichetate înainte de …* care nu respectă 

dispoziţiile prezentului regulament pot fi comercializate până la data durabilităţii minimale a 

acestora sau până la data limită de consum.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 

membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele

                                               

 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
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ANEXA I

Lista comunitară de arome şi materii prime 

a căror utilizare este permisă în şi pe alimente 
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ANEXA II

Lista procedeelor tradiţionale de preparare a alimentelor

Tocare Învelire de protecţie

Încălzire, gătire, coacere, prăjire (până la 

240°C la presiune atmosferică) şi gătire la 

presiune (până la 120°C)

Răcire

Tăiere Distilare / rectificare

Uscare Emulsionare

Evaporare Extracţie, inclusiv extracţia cu solvenţi în 

conformitate cu Directiva 88/344/CEE

Fermentare Filtrare

Măcinare

Infuzare Macerare

Procese microbiologice Amestecare

Curăţare Percolare

Presare Refrigerare/Congelare

Frigere / Frigere la grătar Presare

Înmuiere
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ANEXA III

Prezenţa anumitor substanţe

Partea A: Substanţele care nu se adaugă ca atare în alimente

Acid agaric

Aloină

Capsaicină

1,2- Benzopironă, cumarină

Hipericină

Beta-asaronă

1-alil-4-metoxibenzen, estragol

Acid cianhidric

Mentofuran

4-alil-1,2-dimetoxibenzen, metileugenol

Pulegonă

Quassină

1-alil-3,4-metilen dioxibenzen, safrol

Teucrină A

Tuionă (alfa şi beta)
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Partea B: Nivelurile maxime ale anumitor substanţe, prezente în mod natural în arome şi în 

ingredientele alimentare cu proprietăţi aromatizante, în anumite produse alimentare compuse 

consumate ca atare, la care s-au adăugat arome şi/sau ingrediente alimentare cu proprietăţi 

aromatizante.

Aceste niveluri maxime nu se aplică produselor alimentare compuse care sunt pregătite şi 

consumate în acelaşi loc, nu conţin arome adăugate şi conţin numai ierburi şi condimente drept 

ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante.

Denumirea 

substanţei

Produsul alimentar compus în care prezenţa 

substanţei este limitată

Nivelul maxim 

mg/kg

Beta-asaronă Băuturi alcoolice 1,0

1-alil-4-

metoxibenzen,

estragol

Produse lactate

Fructe, legume (inclusiv ciuperci, 

rădăcinoase, tuberculi, boabe şi păstăi), nuci 

şi seminţe procesate

Produse din peşte

Băuturi nealcoolice

50

50

50

10

Acid cianhidric Nuga, marţipan şi înlocuitorii acestuia sau 

produse similare

Conserve de fructe cu sâmburi

Băuturi alcoolice

50

5

35
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Mentofuran Produse zaharoase care conţin mentă/mentă 

piperată, cu excepţia produselor destinate 

pentru împrospătarea respiraţiei

Produse zaharoase mici destinate pentru 

împrospătarea respiraţiei

Gumă de mestecat

Băuturi alcoolice care conţin mentă/mentă 

piperată

500

3000

1000

200

4-alil-1,2-
dimetoxibenzen,

metileugenol

Produse lactate

Preparate din carne şi produse din carne, 

inclusiv carne de pui şi vânat

Preparate din peşte şi produse din peşte

Supe şi sosuri

Aperitive sărate gata de consum

Băuturi nealcoolice

20

15

10

60

20

1
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Pulegonă Produse zaharoase care conţin mentă/mentă 

piperată, cu excepţia produselor destinate 

pentru împrospătarea respiraţiei

Produse zaharoase mici destinate pentru 

împrospătarea respiraţiei

Gumă de mestecat

Băuturi nealcoolice care conţin mentă/mentă 

piperată

Băuturi alcoolice care conţin mentă/mentă 

piperată

250

2000

350

20

100

Quasină Băuturi nealcoolice

Produse de brutărie

Băuturi alcoolice

0,5

1

1,5

1-alil-3,4-metilen 

dioxibenzen, safrol

Preparate din carne şi produse din carne, 

inclusiv carne de pui şi vânat

Preparate din peşte şi produse din peşte

Supe şi sosuri

Băuturi nealcoolice

15

15

25

1
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Teucrină A Băutură spirtoasă cu gust amar sau „bitter”1

Lichioruri2 cu gust amar

Alte băuturi alcoolice

5

5

2

Tuionă (alfa şi 

beta)

Băuturi alcoolice, cu excepţia celor obţinute 

din speciile Artemisia (pelin)

Băuturi alcoolice obţinute din speciile

Artemisia (pelin)

Băuturi nealcoolice obţinute din speciile

Artemisia (pelin)

10

35

0,5

Cumarină Produse de brutărie tradiţionale sau de sezon 

a căror etichetare conţine o menţiune 

referitoare la scorţişoară

„Cereale pentru micul dejun”, inclusiv 

muesli

Produse de brutărie fină, cu excepţia 

produselor de brutărie tradiţionale sau de 

sezon a căror etichetare conţine o menţiune 

referitoare la scorţişoară

Deserturi

50

20 

15 

5 

                                               

1 Astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (4) litera (p) din Regulamentul 1576/89.
2 Astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (4) litera (r) din Regulamentul 1576/89.
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ANEXA IV

Lista materiilor prime a căror utilizare în producţia aromelor 

şi a ingredientelor alimentare cu proprietăţi aromatizante 

face obiectul unor limitări

Partea A: Materii prime care nu se folosesc pentru producţia aromelor şi a ingredientelor alimentare 

cu proprietăţi aromatizante

Materie primă

Denumire în latină Denumirea comună

Forma tetraploidă a Acorus calamus L. Obligeană tetraploidă
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Partea B: Condiţii de utilizare pentru aromele şi ingredientele alimentare cu proprietăţi aromatizante 

obţinute din anumite materii prime

Materie primă

Denumire în latină Denumirea comună
Condiţii de utilizare

Quassia amara L. 

şi 

Picrasma excelsa

(Sw)

Lemn amar (Quassia 

amara)

Aromele şi ingredientele alimentare cu 

proprietăţi aromatizante obţinute din 

materii prime pot fi folosite numai pentru 

producţia băuturilor şi a produselor de 

brutărie

Laricifomes 

officinalis (Vill.: Fr) 

Kotl. et Pouz

sau

Fomes officinalis

Poliporacee

Hypericum 

perforatum L.

Sunătoare

Teucrium 

chamaedrys L.

Sclipeţ, Dumbeţ, Iarba 

usturoasă

Aromele şi ingredientele alimentare cu 

proprietăţi aromatizante obţinute din 

materii prime pot fi folosite numai pentru 

producţia băuturilor alcoolice
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ANEXA V

Condiţii de producţie a aromelor obţinute prin tratament termic 

şi nivelurile maxime pentru anumite substanţe 

în aromele obţinute prin tratament termic

Partea A: Condiţii de producţie:

(a) Temperatura produselor în timpul procesării nu va depăşi 180°C.

(b) Durata tratamentului termic nu va depăşi 15 minute la 180°C cu perioade mai mari la 

temperaturi mai scăzute, adică dublarea timpului de încălzire pentru fiecare reducere a 

temperaturii cu 10°C, până la o perioadă maximă de 12 ore.

(c) În timpul procesării, pH-ul nu ar trebui să depăşească valoarea de 8,0.

Partea B: Cantităţile maxime pentru anumite substanţe

Substanţă
Niveluri maxime 

µg / kg

2-amino-3,4,8-trimetilimedazo [4,5-f] chinoxalină (4,8-DiMeIQx) 50

2-amino-1-metil-6-fenilimidazol [4,5-b]piridină (PhIP) 50
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I. INTRODUCERE

La 28 iulie 2006, Comisia a adoptat propunerea privind aromele şi anumite ingrediente 

alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în produsele alimentare1. Propunerea 

se bazează pe articolul 95 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.

Parlamentul European şi-a dat avizul la prima lectură la 10 iulie 20072.

În urma avizului Parlamentului European dat la prima lectură, Comisia a prezentat o propunere 

modificată la 24 octombrie 20073.

La 10 martie 2008, Consiliul şi-a adoptat poziţia comună în temeiul articolului 251 alineatul (2) 

din tratat.

În desfăşurarea activităţii sale, Consiliul a luat notă şi de avizul Comitetului Economic şi Social 

European, adoptat la 25 aprilie 20074.

                                               
1 12182/06.
2 11642/07.
3 14509/07, COM(2007)671 final
4 CESE/2007/604, JO C 168, 20.7.2007, p. 34.
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II. OBIECTIVUL REGULAMENTULUI PROPUS

Scopul regulamentului propus, ca parte a celor patru propuneri concepute pentru a revizui 

normele comunitare privind amelioratorii alimentari, este de a actualiza normele comunitare 

privind aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante, ţinând seama de 

progresele tehnologice şi ştiinţifice în domeniu5, precum şi de progresele legislaţiei în domeniul 

produselor alimentare în Comunitatea Europeană, în special noua legislaţie privind siguranţa 

produselor alimentare6.

Regulamentul propus prevede crearea unei liste comunitare de arome şi materii sursă aprobate 

pentru utilizare, precum şi a unor norme privind etichetarea aromelor.

Obiectivul regulamentului propus este să asigure funcţionarea corespunzătoare a pieţei interne, 

inclusiv practicile corecte în comerţul cu alimente, precum şi un nivel înalt de protecţie a 

sănătăţii umane, a intereselor consumatorului şi a mediului înconjurător.

                                               
5 Directiva 88/388/CEE a Consiliului din 22 iunie 1988 de apropiere a legislaţiilor statelor 

membre privind aromele utilizate în produsele alimentare şi materiile sursă pentru producerea 
acestora. [JO L 184, 15.7.1988, p. 61. Directiva modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) 
nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1)] va fi 
înlocuită.

6 Aprobată prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de 
instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în 
domeniul siguranţei produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1. Regulament modificat 
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr.1642/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 4)).
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III. ANALIZA POZIŢIEI COMUNE7

1. Observaţii introductive

Poziţia comună reflectă rezultatul examinării de către Consiliu a propunerii Comisiei. Consiliul a 

introdus o serie de modificări la textul în cauză, unele dintre acestea fiind inspirate de 

amendamentele propuse de Parlamentul European. Consiliul, din proprie iniţiativă, a introdus 

unele dintre amendamentele Parlamentului European în fiecare dintre cele trei propuneri 

sectoriale, în vederea armonizării dispoziţiilor acestora. Modificările introduse de către Consiliu 

pot fi rezumate după cum urmează:

 Preferinţa pentru o bază juridică unică: articolul 95 din tratat.În conformitate cu jurisprudenţa 

consacrată8, baza juridică a unui act trebuie determinată având în vedere scopul şi conţinutul 

acestuia.  Dacă examinarea unei măsuri comunitare indică faptul că aceasta serveşte unui scop 

dublu sau că are o componentă dublă şi că unul dintre scopuri sau una dintre componente 

poate fi identificat(ă) ca principal(ă) sau predominant(ă), în timp ce celălalt (cealaltă) este 

doar incidental(ă), actul trebuie să fie întemeiat pe o bază juridică unică, mai exact aceea 

necesară în vederea scopului sau componentei principal(e) sau predominant(e)9. În acest caz, 

Consiliul a considerat că aspectele legate de agricultură ale propunerii sunt doar incidentale, 

în timp ce obiectivul pieţei interne reprezintă scopul sau componenta principal(ă) sau 

predominant(ă) şi, ca atare, în conformitate cu jurisprudenţa CEJ, a decis să reţină articolul 95 

ca bază juridică unică. 

                                               
7 Pe lângă modificările introduse deja de Consiliu, articolul 26 va necesita actualizări datorită 

intrării în vigoare, la 20 februarie 2008, a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 privind definirea, 
desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi 
de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (OJ L 39, 13.2.2008).

8 A se vedea Cauza 45/86, Comisia / Consiliul culegere 1987 p. 1493, punctul (11); Cauza C-
300/89 Comisia / Consiliul (Dioxidul de titaniu) culegere 1991 p. I- 2867, punctul (10); Cauza 
C-268/94 Portugalia / Consiliul culegere 1996 p. I-6177, punctul (22); şi Cauza C-176/03 
Comisia / Consiliul culegere 2005 ECR I-0000, punctul (45).

9 A se vedea Cauza C-36/98, Spania / Consiliul culegere 2001 p. I-779, punctul (59); Cauza C-
211/01 Comisia / Consiliul culegere 2003 p. I-8913, punctul (39); şi Cauza C-338/01 Comisia /
Consiliul culegere 2004 p. I- 4829, punctul (55).
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 „Inducere în eroare a consumatorului” (în conformitate cu amendamentul 1, partea a doua)

Consiliul a inclus, în cadrul considerentului 7, elemente care integrează noţiunea de inducere 

în eroare a consumatorului.

 Protecţia mediuluiConsiliul a considerat că, în afara dovezilor ştiinţifice, autorizarea 

aromelor ar trebui să ţină seama şi de alţi factori relevanţi, precum protecţia mediului.

Consiliul a inclus, de asemenea, o trimitere la protecţia mediului în cadrul obiectivelor 

regulamentului propus.

 Clarificarea domeniului de aplicare şi a definiţiilor (în conformitate cu amendamentul 

8).Consiliul a clarificat faptul că aromele de fum nu sunt complet excluse din domeniul de 

aplicare a regulamentului propus. S-a optat pentru aplicarea complementară a două 

regulamente, respectiv prezentul regulament s-ar aplica în absenţa unor norme mai precise în 

cadrul Regulamentului (CE) 2065/2003 privind aromele de fum10. 

De asemenea, s-a precizat că regulamentul nu se va aplica în cazul amestecurilor de ierburi 

şi/sau condimente, al amestecurilor de ceaiuri şi al celor pentru infuzii, atâta timp cât acestea 

nu sunt utilizate ca ingrediente alimentare (în conformitate cu amendamentul 45).

Considerentul 6 cuprinde clarificarea articolului 2 alineatul (2).

Consiliul a acordat o atenţie deosebită preciziei definiţiilor şi compatibilităţii acestora cu 

legislaţia comunitară. Precizările s-au efectuat în conformitate cu amendamentele 12 şi 14.

Termenul „arome nemenţionate în altă parte” din amendamentul 13 are acelaşi sens ca 

formularea Comisiei „alte arome”, respectiv arome care nu sunt definite la articolul 3 literele 

(b)-(g). Consiliul este în favoarea celei de-a doua formulări, care este mai clară în contextul 

articolului 3.

                                               
10 JO L 309, 26,11,2003, p.1
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 Introducerea procedurii de reglementare cu control în cadrul comitologiei (în conformitate cu 

amendamentele 24, 33, 34 şi 35).Consiliul a adaptat propunerea la noile norme privind 

procedura de comitologie, care prevăd aplicarea procedurii de reglementare cu control pentru 

adoptarea măsurilor de completare a regulamentului.

De asemenea, Consiliul a introdus procedura de urgenţă, pentru a permite Comisiei să 

modifice, din motive imperative de urgenţă, restricţiile privind folosirea aromelor şi a 

ingredientelor alimentare cu proprietăţi aromatizante pentru care nu este necesară aprobarea 

şi, după caz, să modifice anexele II-V.

 Decizii privind interpretarea.

Consiliul a reunit toate dispoziţiile referitoare la deciziile privind interpretarea în cadrul unui 

nou articol unic şi, întrucât acestea nu ar completa regulamentul, le-a supus procedurii de 

reglementare fără control în cadrul comitologiei.

 Dispoziţie privind interzicerea introducerii pe piaţă a aromelor neconforme sau a produselor 

alimentare care conţin astfel de arome.

Din motive de claritate, de certitudine juridică şi din raţiuni legate de buna funcţionare a 

pieţei, Consiliul a introdus un articol privind interzicerea introducerii pe piaţă a aromelor 

şi/sau a ingredientelor alimentare cu proprietăţi aromatizante neconforme.  Această dispoziţie 

este compatibilă cu propunerile privind aditivii alimentari şi enzimele alimentare.
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 Utilizarea termenului arome „naturale”.Pentru a proteja interesele consumatorilor, Consiliul a 

convenit ca termenul „natural” poate fi folosit cu o trimitere la un produs alimentar, categorie 

de produse alimentare sau o materie sursă aromatizantă de origine vegetală sau animală, dacă 

cel puţin 95% p/p a fost obţinut din materia sursă menţionată (în conformitate cu 

amendamentul 29). Cu toate acestea, Consiliul a adăugat că procentul de 5 % din componenta 

aromatizantă derivată din alte materii sursă nu reproduce aroma materiei sursă menţionate.

 Autorizarea enzimelor care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) 1829/2003 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare 

şi furajele modificate genetic11 [în conformitate cu amendamentele 41 şi 42).Consiliul este de 

acord cu posibilitatea de desfăşurare simultană a celor două proceduri de autorizare pentru 

orice substanţă (una dintre proceduri fiind pentru utilizarea ca aromă, iar cealaltă cu privire la 

modificările sale genetice), fapt care este în conformitate cu amendamentele menţionate 

anterior.  Consiliul a supus acest principiu unor modificări de formulare, pentru a asigura o 

mai mare compatibilitate a acestei dispoziţii cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

 EtichetareaConsiliul a simplificat dispoziţiile privind etichetarea, cu respectarea distincţiei 

dintre etichetarea produselor comercializate de la o întreprindere la alta şi cerinţele de 

etichetare pentru produsele destinate comercializării către consumatorul final. Deşi Consiliul a 

organizat capitolul privind etichetarea într-un mod diferit faţă de cel propus de Parlamentul 

European, principiile care stau la baza conţinutului acestuia sunt în conformitate cu 

amendamentele 5, 29 şi 30.

 Măsuri tranzitorii pentru produsele deja existente pe piaţă (în conformitate cu amendamentul 

39).Consiliul a prevăzut o perioadă de tranziţie de doi ani de la data intrării în vigoare a 

regulamentului propus. Produsele alimentare introduse pe piaţă sau etichetate conform legii în 

cursul acestui interval de doi ani pot fi comercializate până la data minimă de valabilitate sau 

până la data de expirare a valabilităţii lor.

Comisia a acceptat poziţia comună adoptată de către Consiliu.

2. Amendamentele Parlamentului European

Cu ocazia votului în plen din 10 iulie 2007, Parlamentul European a adoptat 43 de amendamente 

la propunere. Consiliul a încorporat, în cadrul poziţiei sale comune, 27 de amendamente, integral 

sau în principiu.Amendamente încorporate în poziţia comună

                                               
11 JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
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În plus faţă de amendamentele menţionate în partea 1 de mai sus, poziţia comună încorporează, 

integral sau în principiu, alte amendamente la prima lectură ale Parlamentului European, 

destinate îmbunătăţirii sau clarificării textului, în special amendamentele 4, 6, 7, 9, 12, 14, 31, 

36, 41 şi 42. .

Amendamente care nu au fost introduse12

Consiliul nu a putut accepta toate amendamentele, fie deoarece a considerat că nu aduc claritate 

formulării (a se vedea amendamentele 13 şi 37), fie din motivele specifice enunţate în 

continuare:

– Principiul precauţiei [amendamentele 2, 17 - considerentul 13 şi articolul 4 litera 

(a)].Principiul precauţiei este unul dintre principiile generale care stau la baza legislaţiei 

alimentare generale13. În consecinţă, acesta se aplică regulamentului propus şi nu necesită 

o referinţă specifică. În plus, în cadrul analizelor de risc, principiul precauţiei poate fi avut 

în vedere doar în contextul gestionării riscurilor şi niciodată în faza de evaluare a riscurilor, 

astfel cum a sugerat Parlamentul European.

– Definiţia „procedeului fizic corespunzător” (amendamentul 15 - articolul 3 alineatul (2) 

litera (k).  Procedeele tradiţionale de preparare a produselor alimentare enumerate la 

anexa II nu ar trebui confundate cu „procedeul fizic corespunzător” definit la articolul 3 

alineatul (2) litera (k).

– Definiţia „substanţei aromatizante” [amendamentul 49 - articolul 3 alineatul (2) litera 

(b)].În cadrul considerentului 14, Consiliul a indicat prin ce procedee poate fi produsă 

substanţa aromatizantă. Amendamentul ar limita metodele care pot fi utilizate.

                                               
12 Numerotarea articolelor din această parte se referă la textul poziţiei comune.
13 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de 

stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene 
pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare 
(JO L 31, 1.2.2002, p. 1). Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 575/2006 (JO 
L 100, 8.4.2006, p. 34). 
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– Decizii supuse procedurii de reglementare fără control în cadrul comitologiei

[amendamentele 11, 16, 23 şi 32 - articolul 13 literele (a) şi (b), articolul 6 alineatul (3), 

articolul 20 alineatul (2)].Deciziile privind includerea sau nu a unei substanţe în domeniul 

de aplicare a regulamentului propus (amendamentul 11); normele de punere în aplicare a 

unor metode de monitorizare a anexei IIIB (amendamentul 23) şi metodologia comună de 

monitorizare a consumului şi utilizării aromelor (amendamentul 32) au un caracter 

interpretativ şi nu vor completa regulamentul. Prin urmare, acestea nu intră în domeniul de 

aplicare a procedurii de reglementare cu control în cadrul comitologiei.

– Etichetarea organismelor modificate genetic (OMG-uri) [amendamentele 27, 28 şi 38 -

articolul 15 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) şi (g), articolul 29 (noul 2 bis)]: Astfel cum 

este menţionat la considerentul 24, aromele se supun dispoziţiilor privind etichetarea 

stabilite în Directiva 2000/13 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 martie 2000 

privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la etichetarea şi prezentarea 

produselor alimentare, precum şi la publicitatea acestora14 şi în Regulamentul (CE) nr. 

1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind 

produsele alimentare şi furajele modificate genetic15 (articolele 12 şi 13 din aceasta din 

urmă). Consiliul a insistat asupra menţinerii compatibilităţii dintre regulamentul „OMG-

urilor”, Directiva 2000/13/CE („Directiva privind etichetarea”) şi prezentul regulament. În 

consecinţă, Consiliul nu a acceptat amendamentele 27 şi 38, deoarece acestea fac deja 

obiectul Regulamentului 1829/2003. Amendamentul 28 nu este necesar, deoarece termenul 

„oricărei legi comunitare corespunzătoare” din articolul 15 alineatul (1) litera (g) din 

poziţia comună include şi regulamentul sus-menţionat. O definiţie cu aplicabilitate 

generală, precum cea propusă în amendamentul 52, ar trebui să facă parte din 

Regulamentul 1829/2003 şi nu din regulamentul propus.

                                               
14 JO L 109, 6.5.2000, p. 29. Directiva modificată ultima dată prin Directiva 2007/68/CE (JO L 

310, 28. 11. 2007, p. 11).
15 JO L 268, 18.10.2003, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 

575/2006 (JO L 100, 8.4.2006, p. 34).
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– Condiţii de utilizare (amendamentele 19 şi 20 - articolul 4 (noul b bis) şi articolul 4 (noul b 

ter) Consiliul nu a inclus o trimitere la beneficiile pentru consumator şi la necesitatea 

tehnologică drept condiţii generale de utilizare a aromelor, deoarece punerea în aplicare a 

acestora nu ar fi fost posibilă datorită unor posibile interpretări subiective. Aceste două 

aspecte sunt deja reglementate în definiţia aromelor, care afirmă că acestea se adaugă la 

produsele alimentare pentru a le da miros şi/sau gust.

– EtichetareaDeşi Consiliul a organizat capitolul privind etichetarea într-un mod diferit faţă 

de cel propus de Parlamentul European, principiile care stau la baza conţinutului acestuia 

sunt în conformitate cu unele dintre amendamentele referitoare la articolele 14-18. Cu 

toate acestea, Consiliul nu a putut accepta sugestiile privind etichetarea OMG-urilor, după 

cum s-a explicat anterior (amendamentele 27, 28, 38) şi amendamentul 26, care nu sunt 

compatibile cu legislaţia comunitară de profil şi poate crea bariere în calea comerţului.

Amendamentul 43 nu este conform spiritului dispoziţiilor articolului 16, care are drept 

scop furnizarea unor informaţii corespunzătoare pentru consumatori şi protejarea 

intereselor acestora.

– Intrarea în vigoare a articolelor 10, 26, 27 (amendamentul 44 – articolul 30 alineatul 

(2).Amendamentul 44 nu a fost acceptat, întrucât articolele 10, 26 şi 27 se pot aplica numai 

după intrarea în vigoare a listei comunitare de arome şi materii sursă. În plus, data 

aplicării respectivei liste comunitare poate fi determinată numai după adoptarea sa prin 

procedura de reglementare cu control în cadrul comitologiei, în aşteptarea evaluării EFSA 

în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2232/96.
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– Prezenţa substanţelor toxice [amendamentele 21, 40, 46 – articolul 6 alineatul (2), anexa 

IIIB, articolul 6 (noul 2 bis)] Substanţele din anexa IIIB la regulamentul propus cauzează o 

problemă toxicologică, confirmată de Comitetul ştiinţific pentru alimentaţie (SCF) al 

EFSA. Cunoscând faptul că aceste substanţe reprezintă o problemă toxicologică, ele 

trebuie reglementate în temeiul celei mai recente consultanţe ştiinţifice disponibile. În 

cadrul acestui regulament, Consiliul a acordat o importanţă majoră folosirii unei abordări 

bazate pe risc în stabilirea limitelor maxime. Pentru Consiliu, amendamentele 21 şi 40 

contravin necesităţii de a asigura un nivel de protecţie ridicat al sănătăţii umane.

Consiliul a considerat că o excludere generală, propusă în cadrul amendamentului 46, cu 

privire la aplicarea anexei IIIB în cazul compuşilor alimentari la care au fost adăugate 

numai ierburi şi condimente este prea vastă şi nu ar asigura o protecţie suficientă 

consumatorilor. Consiliul consideră, în conformitate cu principul proporţionalităţii, că 

excluderea din cadrul nivelurilor maxime menţionate la anexa IIIB este justificată în cazul 

ierburilor şi condimentelor, cu condiţia ca acestea să fie folosite în compuşi alimentari 

preparaţi şi consumaţi în acelaşi loc, evitându-se astfel afectarea comerţului transfrontalier.

IV. Concluzii

Consiliul consideră că prezenta poziţie comună răspunde diferitelor preocupări şi interese într-o 

formă echilibrată, care respectă obiectivele regulamentului. Consiliul aşteaptă cu interes să 

poarte discuţii constructive cu Parlamentul European, care să permită adoptarea în scurt timp a 

regulamentului, asigurând astfel un nivel înalt de protecţie a sănătăţii umane şi a consumatorului.

_____________________
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Subiect: Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate 
utilizării în şi pe produsele alimentare şi de modificare a regulamentelor (CEE) nr.
1576/089 şi (CEE) nr. 1601/91 ale Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2232/96 
şi a Directivei 2000/13/CE [prima lectură]
- Adoptarea (AL + D)
a) poziţiei comune
b) expunerii de motive a Consiliului
- Declaraţii

DECLARAŢIE COMUNĂ A CONSILIULUI ŞI A COMISIEI

Consiliul şi Comisia se angajează să reexamineze conţinuturile maxime de cumarină care figurează 

în anexa III B de îndată ce avizul Autorităţii Europene de Siguranţă Alimentară (aşteptat în cursul 

primului semestru din 2008) va fi disponibil.

În acest scop, Consiliul invită Comisia să convoace, imediat după emiterea avizului Autorităţii, o 

reuniune a experţilor, în vederea examinării aspectelor tehnice ale chestiunii.
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DECLARAŢIE A DELEGAŢIEI GERMANE DE INCLUS ÎN PROCESUL-VERBAL

Germania consideră necesar să se fixeze limite uniforme la nivelul UE pentru cumarina din 

produsele alimentare care conţin scorţişoară la niveluri care să asigure protecţia sănătăţii 

consumatorilor fiind, în acelaşi timp, realizabile în practică. Prin urmare, salutăm stabilirea unor 

niveluri maxime de cumarină pentru anumite produse alimentare.

În interesul protecţiei preventive a sănătăţii consumatorilor, Germania ar fi preferat, pentru 

produsele de patiserie tradiţionale şi de sezon care conţin scorţişoară, o limită mai scăzută de 

cumarină decât cea stabilită dar, în spiritul compromisului şi având în vedere că această chestiune 

este examinată în prezent de către Autoritatea Europeană de Siguranţă Alimentară, sprijină totuşi 

nivelul maxim propus.

________________________
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2006/0147 (COD) 

COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 

în temeiul articolului 251 alineatul (2) paragraful al doilea din Tratatul CE 
 

privind 
 

poziția comună a Consiliului referitoare la adoptarea unui regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind aromele 

și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe 
produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 

Consiliului, a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentului (CE) 
nr. 2232/96 și a Directivei 2000/13/CE 

1. CONTEXT 

Data transmiterii propunerii către PE și Consiliu 
[document COM(2006) 427 final – 2006/0147 COD]: 

28 iulie 2006 

Data avizului Parlamentului European, prima lectură: 10 iulie 2007 

Data transmiterii propunerii modificate: 24 octombrie 2007 

Data acordului politic al Consiliului 17 decembrie 2007 

Data adoptării oficiale a poziției comune de către Consiliu 10 martie 2008 

Data avizului Comitetului Economic și Social European: 25 aprilie 2007 

2. OBIECTIVUL PROPUNERII COMISIEI 

Regulamentul propus vizează înlocuirea Directivei 88/388/CEE a Consiliului în 
vigoare pentru a ține seama de progresele tehnologice și științifice în domeniul 
aromelor, precum și de evoluția legislației în domeniul produselor alimentare în 
Comunitatea Europeană. 

Principalele obiective sunt următoarele: 

• clarificarea domeniului de aplicare a legislației privind aromele; 

• modernizarea și adaptarea legislației existente privind aromele la progresele 
tehnologice și științifice;  

• stabilirea unor proceduri clare de evaluare și autorizare; 

• o mai bună informare a consumatorilor cu privire la aromele naturale; 



 

RO 3   RO 

• adaptarea la cerințele Regulamentului (CE) nr. 882/2004 referitor la controalele 
oficiale privind hrana pentru animale și produsele alimentare. 

3. OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA POZIȚIA COMUNĂ 

3.1. Observație generală 

Comisia susține poziția comună, astfel cum a fost adoptată de Consiliu în 
unanimitate. Poziția este conformă cu obiectivele și abordarea adoptată în propunerea 
inițială a Comisiei și reflectă principiile mai multor amendamente propuse de 
Parlamentul European. 

3.2. Rezultatul amendamentelor formulate de Parlament la prima lectură 

Amendamente formulate de Parlament, acceptate de Comisie și care sunt 
conforme cu poziția comună  

Poziția comună reflectă spiritul a 17 dintre cele 21 de amendamente care au fost 
acceptate de Comisie în întregime, parțial, în principiu sau sub rezerva unor 
modificări de redactare. Majoritatea acestor amendamente aduc clarificări 
suplimentare textului.  

În ceea ce privește criteriile de autorizare a aromelor, poziția comună clarifică ce se 
înțelege prin inducerea în eroare a consumatorilor (considerentul 6), oferind un 
răspuns la unele dintre considerațiile formulate în amendamentul 1 al PE. 

Amendamentul 29 vizează etichetarea aromelor naturale. Cel puțin 95% din 
componentele aromatizante trebuie să fie obținute din sursa la care se face referire. 
Această modificare corespunde mai bine așteptărilor consumatorilor și va avea un 
impact limitat asupra practicilor actuale.  

Amendamentele 12, 24, 34 și 35 introduc procedura de reglementare cu control 
pentru măsurile de modificare a elementelor neesențiale ale regulamentului, prin 
completarea acestuia. Există un acord cu privire la aceste amendamente între 
Parlamentul European, Consiliu și Comisie; totuși, Consiliul și Comisia au introdus 
opțiunea de a recurge la o procedură de urgență. 

Amendamente formulate de Parlamentul European, acceptate de Comisie și 
care nu sunt incluse în poziția comună 

4 amendamente care au fost acceptate de Comisie nu au fost incluse în poziția 
comună. 

Amendamentele 27 și 28 vizează clarificări suplimentare privind etichetarea 
aromelor care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1829/2003. 

Amendamentul 7 se referă la reformularea articolului 1 privind obiectul 
regulamentului. În amendament, Parlamentul propune situarea nivelului înalt de 
protecție a sănătății înaintea funcționării eficiente a pieței interne, întrucât, în caz 
contrar, aceasta poate da impresia că protecția sănătății oamenilor este secundară 
funcționării pieței interne. 
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Amendamentul 15 se referă la definiția unui „procedeu fizic corespunzător” pentru 
producerea de substanța aromatizante naturale sau de preparate aromatizante. Prin 
amendament, Parlamentul intenționează să evite ca procedeele tradiționale de 
preparare să poată fi considerate ca procedee fizice care nu sunt corespunzătoare. 
Comisia a acceptat amendamentul întrucât acesta clarifică situația, iar, în caz de 
îndoială, se poate adopta o decizie prin procedura de comitologie. 

Puncte de divergență între propunerea modificată a Comisiei și poziția comună 
a Consiliului.  

Cu excepția poziției Comisiei privind amendamentele 7, 15, 27 și 28 (a se vedea mai 
sus), nu există divergențe între Comisie și Consiliu. 

3.3. Poziția Comisiei cu privire la noile dispoziții introduse de Consiliu 

Câteva noi dispoziții au fost introduse de Consiliu. Majoritatea acestora sunt 
destinate să aducă clarificări suplimentare textului sau sunt conforme cu obiectivul 
general al propunerii inițiale a Comisiei. Prin urmare, Comisia poate accepta 
modificările respective. 

Considerentul 5a (nou) clarifică înțelesul termenilor „produse alimentare în stare 
brută” și „produse alimentare necompuse”, la care nu se aplică regulamentul propus.  

Considerentul 8a (nou) justifică abordarea bazată pe risc pentru stabilirea limitelor 
maxime pentru substanțele care generează preocupări din punct de vedere 
toxicologic, menționate la articolul 5, și care pot fi prezente în arome. În plus, 
considerentul subliniază responsabilitățile care revin producătorilor în ceea ce 
privește substanțele respective.  

Articolul 1 clarifică principiul inclus deja în legislația generală în domeniul alimentar 
[Regulamentul (CE) nr. 178/2002], și anume că normele privind aromele iau în 
considerare, atunci când este cazul, protecția mediului. Modificarea menține, de 
asemenea, coerența cu regulamentul propus privind aditivii alimentari și enzimele 
alimentare, precum și cu amendamentele aferente ale PE la propunerea referitoare la 
aditivii alimentari.  

Articolul 3 alineatul (2) litera (c) adaugă la definiția substanțelor aromatizante 
naturale mențiunea că acestea corespund substanțelor care sunt prezente în stare 
naturală și care au fost identificate în natură. Această mențiune are drept obiectiv să 
evite ca unele substanțe aromatizante care nu sunt prezente în materii de origine 
vegetală sau animală, dar care sunt obținute prin procedee enzimatice artificiale, să 
fie considerate ca fiind naturale. 

La articolul 3 alineatul (3), poziția comună completează definiția materiilor sursă 
considerate drept produse alimentare destinate producerii de arome, astfel cum este 
propusă de Comisie, adăugându-se mențiunea că definiția este validă exclusiv în 
sensul prezentului regulament. 

Articolul 4a (nou) clarifică faptul că aromele și/sau produsele alimentare în care sunt 
folosite arome nu trebuie introduse pe piață în cazul în care aroma sau utilizarea 
acesteia nu este conformă cu regulamentul propus.  
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Articolul 7 alineatul (2), articolul 18 alineatul (4) și articolul 19 introduc opțiunea 
unei proceduri de urgență în cadrul procedurii de reglementare cu control. 

Din motive de claritate, deciziile de interpretare au fost retrase de la articolele 2 și 3 
și introduse într-un nou articol distinct, articolul 11. 

Articolele 12, 13 și 15 (nou) aduc clarificări suplimentare privind cerințele de 
etichetare și alinierea cu propunerile privind aditivii alimentari și enzimele 
alimentare.  

Articolul 14 alineatul (4) se referă la etichetarea aromelor naturale. Un procent 
maxim de 5% din componentul aromatizant, obținut din alte materii sursă nu 
reproduce aroma materiei sursă respective.  

În anexa III partea A, aloina și cumarina sunt în continuare incluse pe lista de 
substanțe care nu se adaugă ca atare în produsele alimentare, astfel cum a fost deja 
stabilit în legislația actuală. Cercetările științifice cu privire la eventualul efect 
cancerigen al aloinei sunt încă în desfășurare și există temeri că expunerea la 
cumarină prin intermediul utilizării de ingrediente alimentare cu proprietăți 
aromatizante (scorțișoara) ar putea fi deja prea ridicată.  

Anexa III partea B: 

– Din motive de proporționalitate, s-au adus clarificări în titlu, conform cărora 
limitele maxime nu se aplică produselor alimentare compuse care sunt pregătite 
și consumate în același loc (restaurante), care nu conțin arome adăugate și care 
conțin exclusiv plante aromatice și condimente folosite ca ingrediente 
alimentare cu proprietăți aromatizante.  

– Pentru anumite categorii de produse alimentare s-au introdus limitele maxime 
de cumarină.  

– Limita maximă de teucrină A în băuturile alcoolice a fost ridicată de la 2 la 5 
mg/kg în băuturile spirtoase cu gust amar și în lichiorurile cu gust amar. 
Această modificare a fost introdusă la cererea Italiei care și-a exprimat 
preocuparea pentru unele băuturi tradiționale locale din Italia care, în caz 
contrar, nu ar mai putea fi menținute pe piață. Comisia poate accepta această 
creștere, întrucât băuturile spirtoase respective vor avea un impact limitat 
asupra expunerii totale la teucrină A. 

3.4. Probleme majore întâlnite în cursul adoptării poziției comune 

Directiva 88/388/CEE prevede limitele maxime de cumarină în produsele alimentare. 
Comisia nu a menținut limitele maxime de cumarină în noul regulament propus, 
întrucât, în avizul său din 6 octombrie 2004, Autoritatea Europeană pentru Siguranța 
Alimentară (EFSA) a ajuns la concluzia că doza de substanță nu genera preocupări în 
raport cu doza zilnică admisă. Noi date analitice furnizate de Germania au 
demonstrat că limitele actuale din unele produse alimentare, la care se adaugă 
scorțișoară, sunt cu mult mai ridicate decât limitele maxime actuale și că era posibil 
să se depășească doza zilnică admisă (DZA). Prin urmare, Germania a solicitat 
reintroducerea limitelor maxime. 
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Statele membre au fost de acord cu această reintroducere. Cu toate acestea, au existat 
temeri majore cu privire la produsele tradiționale care conțin scorțișoară care ar putea 
fi afectate de impunerea unor limite prea stricte. Comisia a organizat două reuniuni 
tehnice cu experți din statele membre și cu părți interesate și, în urma acestor 
consultări, s-au identificat limitele maxime posibile.  

În plus, având în vedere că avizul formulat de EFSA a fost adoptat în octombrie 
2004, au fost puse la dispoziție informații științifice suplimentare care sugerează că 
DZA ar trebui revizuită. Prin urmare, Comisia a cerut EFSA să evalueze aceste 
informații. Concluziile evaluării suplimentare a EFSA se preconizează să fie 
disponibile în mai 2008. Între timp, Consiliul a adoptat limitele maxime care vor fi 
reexaminate pe baza acestor concluzii, și, în consecință, a fost pregătită o declarație 
comună a Consiliului și a Comisiei.  

4. CONCLUZII / OBSERVAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA POZIȚIA 
COMUNĂ 

Comisia consideră că poziția comună reflectă pe deplin elementele esențiale ale 
propunerii sale inițiale, precum și spiritul multor amendamente formulate de 
Parlamentul European în prima lectură. 

Prin urmare, Comisia susține poziția comună, astfel cum a fost adoptată de Consiliu 
în unanimitate. 

5. DECLARAȚIE 

În urma discuțiilor privind cumarina (a se vedea punctul 3.4), următoarea declarație 
comună a fost anexată la poziția comună:  

Consiliul și Comisia se angajează să reexamineze limitele maxime de cumarină 
stabilite în anexa III partea B, de îndată ce avizul Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară (preconizat pentru prima jumătate a lui 2008) este disponibil. 

În acest scop, Consiliul invită Comisia să convoace o reuniune de experți, imediat 
după ce Autoritatea își emite avizul, în vederea analizării aspectelor tehnice. 
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