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Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-000937/2021
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Milan Brglez (S&D), Tanja Fajon (S&D), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Robert Biedroń (S&D), Petras 
Auštrevičius (Renew), Brando Benifei (S&D), Łukasz Kohut (S&D), Sara Cerdas (S&D), Lucia 
Ďuriš Nicholsonová (ECR), Dietmar Köster (S&D), Predrag Fred Matić (S&D), Mick Wallace (The 
Left), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Maria Grapini (S&D), Günther Sidl (S&D), Piernicola 
Pedicini (Verts/ALE), Clara Aguilera (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), Adam Jarubas (PPE), 
Eleonora Evi (Verts/ALE), Antoni Comín i Oliveres (NI), Dino Giarrusso (NI), Marc Angel (S&D), 
Fabio Massimo Castaldo (NI), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Javi López (S&D), Martin Hojsík 
(Renew), Eric Andrieu (S&D), Tomáš Zdechovský (PPE), Manuel Pizarro (S&D), Ignazio Corrao 
(Verts/ALE), Luke Ming Flanagan (The Left), Maria Arena (S&D)

Subiect: Planurile Comisiei de a îmbunătăți sănătatea publică europeană și de a asigura condiții 
de concurență echitabile pentru IMM-urile din sectorul cânepii industriale

1. În 1997, Comitetul permanent al Comisiei a decis că alimentele care conțin părți ale plantei de 
cânepă nu trebuie considerate noi în cadrul domeniului de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 
258/97. Cu toate acestea, în 2019, poziția sa a fost modificată prin actualizarea catalogului 
alimentelor noi, care includea rubrici pentru Cannabis sativa L. (cânepă) și canabinoide (inclusiv 
CBD), și astfel florile, frunzele și extractele de cânepă intrând sub incidența Regulamentului 
2015/2283 (alimente noi). În acest sens, ce dovezi științifice și istorice au fost utilizate pentru ca 
Comitetul permanent să își schimbe poziția?

2. Pentru ca produsele CBD să fie introduse pe piață, este necesară în prezent o evaluare a 
siguranței, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 2015/2283. Aceste evaluări ale 
siguranței costă între 350 000 EUR și 500 000 EUR. Intenționează Comisia să ofere asistență 
pentru aceste costuri ridicate prohibitive, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, care sunt 
principalii operatori economici din sector?

3. Având în vedere creșterea continuă a consumului public de canabinoide (predominant CBD): în 
efortul de a asigura protecția sănătății publice și de a sprijini știința care stă la baza sectorului 
cânepii pentru a concura la nivel mondial, intenționează Comisia să aloce fonduri în cadrul 
programelor de cercetare relevante din actualul cadru financiar multianual pentru a sprijini 
descoperirile științifice legate de efectele terapeutice ale canabinoidelor?


