
AM\656334RO.doc PE 386.367v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN

2004 «
«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

9.3.2007 PE 386.367v01-00

AMENDAMENTELE 26-135

Proiect de raport (PE 384.474v01-00)
Åsa Westlund
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind aditivii alimentari

Propunere de regulament (COM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendament depus de Kathy Sinnott
Amendamentul 26

Considerentul 3

(3) Prezentul regulament înlocuieşte 
directivele şi deciziile anterioare privind 
aditivii alimentari care pot fi utilizaţi în 
produsele alimentare în vederea asigurării 
unei funcţionări eficiente a pieţei interne şi a 
unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii 
umane, precum şi intereselor consumatorilor 
prin proceduri cuprinzătoare şi raţionalizate.

(3) Prezentul regulament înlocuieşte 
directivele şi deciziile anterioare privind 
aditivii alimentari care pot fi utilizaţi în 
produsele alimentare în vederea asigurării 
unei funcţionări eficiente a pieţei interne şi a 
unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii 
umane şi a mediului, precum şi a intereselor 
consumatorilor, inclusiv a acelor 
consumatori care nu tolerează anumite 
substanţe, prin proceduri cuprinzătoare şi 
raţionalizate.

Or. en
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Justification

Particular consideration should be given to vulnerable groups and allergy sufferers. The 
majority should be able to eat food sold in normal shops without being referred to special 
dietary food. One of the criteria for authorisation under this Regulation should therefore be 
that the substance or its use does not reduce the range of foods available to allergy sufferers. 
The term "intolerant" is more inclusive than "allergic", as it comprises those who have 
difficulties in digesting certain additives, as well as those who have a specific allergic 
reaction.

Amendament depus de Åsa Westlund

Amendamentul 27
Considerentul 7

(7) Aditivii alimentari ar trebui aprobaţi şi 
utilizaţi numai dacă îndeplinesc criteriile 
prevăzute în prezentul regulament. Aditivii 
alimentari trebuie să fie siguri atunci când 
sunt utilizaţi, trebuie să existe o necesitate 
tehnologică pentru utilizarea lor, iar 
utilizarea lor să aducă un beneficiu 
consumatorului.

(7) Aditivii alimentari ar trebui aprobaţi şi 
utilizaţi numai dacă îndeplinesc criteriile 
prevăzute în prezentul regulament. Aditivii 
alimentari trebuie să fie siguri atunci când 
sunt utilizaţi, trebuie să existe o necesitate 
tehnologică pentru utilizarea lor, iar 
utilizarea lor să aducă un beneficiu 
consumatorului. Inducerea în eroare a 
consumatorului include, dar nu se 
limitează la aspecte legate de calitatea 
ingredientelor utilizate, gradul natural al 
unui produs sau procesului de producţie, 
calitatea sa nutritivă şi conţinutul de fructe 
şi legume.

Or. en

Justification

This is required so there is an improved common understanding of the meaning of the phrase
"misleading the consumer".

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 18 28
Considerentul 7 paragraful (1a) (nou)

Inducerea în eroare a consumatorului 
include, dar nu se limitează la aspecte 
legate de prospeţime, calitatea 
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ingredientelor utilizate, gradul natural al 
unui produs sau al procesului de producţie 
sau la calitatea nutritivă a produsului.

Or. de

Justification

This list, which is not exhaustive, is intended to clarify the concept of misleading.

Amendament depus de Mojca Drčar Murko

Amendamentul 29
Considerentul 8

(8) Aditivii alimentari trebuie să respecte în 
orice moment specificaţiile aprobate. 
Specificaţiile trebuie să includă informaţii 
pentru a identifica corect aditivul alimentar, 
inclusiv originea acestuia, şi să descrie 
criteriile acceptabile de puritate. 
Specificaţiile elaborate anterior pentru 
aditivii alimentari, incluse în Directiva 
95/31/CE a Comisiei din 5 iulie 1995 de 
stabilire a criteriilor specifice de puritate 
privind îndulcitorii autorizaţi pentru utilizare 
în produsele alimentare , în Directiva 
95/45/CE a Comisiei din 26 iulie 1995 de
stabilire a unor criterii de puritate specifice 
pentru coloranţii autorizaţi pentru utilizarea 
în produsele alimentare şi în Directiva 
96/77/CE a Comisiei din 2 decembrie 1996 
de stabilire a unor criterii specifice de 
puritate pentru aditivii alimentari, alţii decât 
coloranţii şi îndulcitorii, ar trebui menţinute 
până la introducerea aditivilor 
corespunzători în anexele la prezentul 
regulament. În acel moment, specificaţiile 
aferente aditivilor în cauză ar trebui să fie 
prevăzute într-un regulament. Specificaţiile 
în cauză ar trebui să facă direct trimitere la 
aditivii incluşi în listele comunitare din 
anexele la prezentul regulament. Cu toate 
acestea, având în vedere caracterul complex 
şi conţinutul acestor specificaţii şi din 
motive de claritate, acestea nu ar trebui să fie 

(8) Aditivii alimentari trebuie să respecte 
specificaţiile aprobate. Specificaţiile trebuie 
să includă informaţii pentru a identifica 
corect aditivul alimentar, inclusiv originea 
acestuia, şi să descrie criteriile acceptabile 
de puritate. Specificaţiile elaborate anterior 
pentru aditivii alimentari, incluse în 
Directiva 95/31/CE a Comisiei din 5 iulie 
1995 de stabilire a criteriilor specifice de 
puritate privind îndulcitorii autorizaţi pentru 
utilizare în produsele alimentare , în 
Directiva 95/45/CE a Comisiei din 26 iulie 
1995 de stabilire a unor criterii de puritate 
specifice pentru coloranţii autorizaţi pentru 
utilizarea în produsele alimentare şi în 
Directiva 96/77/CE a Comisiei din 2 
decembrie 1996 de stabilire a unor criterii 
specifice de puritate pentru aditivii 
alimentari, alţii decât coloranţii şi 
îndulcitorii, ar trebui menţinute până la 
introducerea aditivilor corespunzători în 
anexele la prezentul regulament. În acel 
moment, specificaţiile aferente aditivilor în 
cauză ar trebui să fie prevăzute într-un 
regulament. Specificaţiile în cauză ar trebui 
să facă direct trimitere la aditivii incluşi în 
listele comunitare din anexele la prezentul 
regulament. Cu toate acestea, având în 
vedere caracterul complex şi conţinutul 
acestor specificaţii şi din motive de claritate, 
acestea nu ar trebui să fie introduse ca atare 
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introduse ca atare în acele liste comunitare, 
ci ar trebui să fie introduse într-unul sau mai 
multe regulamente separate.

în acele liste comunitare, ci ar trebui să fie 
introduse într-unul sau mai multe 
regulamente separate.

Or. en

Justification

The words at all times should be deleted since food additives, after dissolving or being mixed 
with other additives or ingredients, can no longer conform to the established specifications in 
all aspects such as with regard to water content.

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 30
Considerentul 8

(8) Aditivii alimentari trebuie să respecte în 
orice moment specificaţiile aprobate. 
Specificaţiile trebuie să includă informaţii 
pentru a identifica corect aditivul alimentar, 
inclusiv originea acestuia, şi să descrie 
criteriile acceptabile de puritate. 
Specificaţiile elaborate anterior pentru 
aditivii alimentari, incluse în Directiva 
95/31/CE a Comisiei din 5 iulie 1995 de 
stabilire a criteriilor specifice de puritate 
privind îndulcitorii autorizaţi pentru utilizare 
în produsele alimentare , în Directiva 
95/45/CE a Comisiei din 26 iulie 1995 de 
stabilire a unor criterii de puritate specifice 
pentru coloranţii autorizaţi pentru utilizarea 
în produsele alimentare şi în Directiva 
96/77/CE a Comisiei din 2 decembrie 1996 
de stabilire a unor criterii specifice de 
puritate pentru aditivii alimentari, alţii decât 
coloranţii şi îndulcitorii, ar trebui menţinute 
până la introducerea aditivilor 
corespunzători în anexele la prezentul 
regulament. În acel moment, specificaţiile 
aferente aditivilor în cauză ar trebui să fie 
prevăzute într-un regulament. Specificaţiile 
în cauză ar trebui să facă direct trimitere la 
aditivii incluşi în listele comunitare din 
anexele la prezentul regulament. Cu toate 

(8) Aditivii alimentari trebuie să respecte 
specificaţiile aprobate. Specificaţiile trebuie 
să includă informaţii pentru a identifica 
corect aditivul alimentar, inclusiv originea 
acestuia, şi să descrie criteriile acceptabile 
de puritate. Specificaţiile elaborate anterior 
pentru aditivii alimentari, incluse în 
Directiva 95/31/CE a Comisiei din 5 iulie 
1995 de stabilire a criteriilor specifice de 
puritate privind îndulcitorii autorizaţi pentru 
utilizare în produsele alimentare , în 
Directiva 95/45/CE a Comisiei din 26 iulie 
1995 de stabilire a unor criterii de puritate 
specifice pentru coloranţii autorizaţi pentru 
utilizarea în produsele alimentare şi în 
Directiva 96/77/CE a Comisiei din 2 
decembrie 1996 de stabilire a unor criterii 
specifice de puritate pentru aditivii 
alimentari, alţii decât coloranţii şi 
îndulcitorii, ar trebui menţinute până la 
introducerea aditivilor corespunzători în 
anexele la prezentul regulament. În acel 
moment, specificaţiile aferente aditivilor în 
cauză ar trebui să fie prevăzute într-un 
regulament. Specificaţiile în cauză ar trebui 
să facă direct trimitere la aditivii incluşi în 
listele comunitare din anexele la prezentul 
regulament. Cu toate acestea, având în 
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acestea, având în vedere caracterul complex 
şi conţinutul acestor specificaţii şi din 
motive de claritate, acestea nu ar trebui să fie 
introduse ca atare în acele liste comunitare, 
ci ar trebui să fie introduse într-unul sau mai 
multe regulamente separate.

vedere caracterul complex şi conţinutul 
acestor specificaţii şi din motive de claritate, 
acestea nu ar trebui să fie introduse ca atare 
în acele liste comunitare, ci ar trebui să fie 
introduse într-unul sau mai multe 
regulamente separate.

Or. en

Justification

The words "at all times" should be deleted, since food additives, after dissolving or being 
mixed with other additives or ingredients, can of course no longer conform to the established 
specifications in all aspects (for example, with regard to water content).

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 31
Considerentul 12

(12) Un aditiv alimentar care intră în 
domeniul de aplicare al Regulamentului 
(CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 22 septembrie 
2003 privind produsele alimentare şi furajele 
modificate genetic ar trebui să fie autorizat 
în conformitate cu regulamentul în cauză 
înainte să fie aprobat în conformitate cu 
prezentul regulament.

(12) Un aditiv alimentar care intră în 
domeniul de aplicare al Regulamentului 
(CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 22 septembrie 
2003 privind produsele alimentare şi furajele 
modificate genetic ar trebui să fie autorizat 
în conformitate cu regulamentul în cauză,
precum şi în conformitate cu prezentul 
regulament.

Or. en

Justification

It was understood that, under Regulation (EC) No 1829/2003, a ‘one-door-one-key’ 
procedure for the authorisation of GM derived foods and food ingredients would be adopted.  
The requirement for a GM derived food additive to be authorised in accordance with 
1829/2003 before it may be assessed for inclusion in Annexes II and III of the proposed food 
additives Regulation appears to go against this approach and may result in the additive 
having to undergo two separate authorisation procedures.  This would be excessively 
bureaucratic and could lead to delays.  
A stream-lined procedure for authorising GM derived food additives should be ensured, in-
line with the ‘one-door-one-key’ approach intended under Regulation (EC) No 1829/2003, 
that is, that when evaluation for authorisation under 1829/2003/EC and under this Regulation 
are required, they are both carried out jointly under one single EFSA assessment, instead of 
following two separate authorisation procedures.
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Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 32
Considerentul 12

(12) Un aditiv alimentar care intră în 
domeniul de aplicare al Regulamentului 
(CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 22 septembrie 
2003 privind produsele alimentare şi furajele 
modificate genetic ar trebui să fie autorizat 
în conformitate cu regulamentul în cauză 
înainte să fie aprobat în conformitate cu 
prezentul regulament.

(12) Un aditiv alimentar care intră în 
domeniul de aplicare al Regulamentului 
(CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 22 septembrie 
2003 privind produsele alimentare şi furajele 
modificate genetic ar trebui să fie autorizat 
în conformitate cu regulamentul în cauză,
precum şi în conformitate cu prezentul 
regulament.

Or. en

Justification

It was understood that, under Regulation (EC) No 1829/2003, a ‘one-door-one-key’ 
procedure for the authorisation of GM derived foods and food ingredients would be adopted.  
The requirement for a GM derived food additive to be authorised in accordance with 
1829/2003 before it may be assessed for inclusion in Annexes II and III of the proposed food 
additives Regulation appears to go against this approach and may result in the additive 
having to undergo two separate authorisation procedures.  This would be excessively 
bureaucratic and could lead to delays.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 33
Articolul 1 litera (b)

(b) condiţii de utilizare a aditivilor 
alimentari în produsele alimentare, în
aditivii alimentari şi în enzimele alimentare;

(b) condiţii de utilizare a aditivilor 
alimentari în produsele alimentare, inclusiv 
aditivii alimentari şi enzimele alimentare, 
astfel cum au fost prevăzute în 
Regulamentul Parlamentului European şi 
al Consiliului (CE) XY/2006 privind 
enzimele alimentare, şi inclusiv aromele 
alimentare, astfel cum au fost prevăzute în 
Regulamentul Parlamentului European şi 
al Consiliului (CE) XY/2006 privind 
aromele alimentare şi anumiţi aditivi 
alimentari cu proprietăţi aromatizante;

Or. de
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Justification

This regulation should refer to the whole food additive package, as this will avoid the need 
for subsequent corrections.

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 34
Articolul 1 litera (b)

(b) condiţii de utilizare a aditivilor 
alimentari în produsele alimentare, în aditivii 
alimentari şi în enzimele alimentare;

(b) condiţii de utilizare a aditivilor 
alimentari în produsele alimentare, în aditivii 
alimentari, în enzimele alimentare şi în 
aromele alimentare;

Or. en

Justification

The Commission and Member States have apparently agreed the explicit inclusion of 
additives used in ‘food flavourings’ in Annex III, for consistency in the application of rules for 
‘additives to additives’. [Flavourings are now covered under ‘foods’ as specified in the 
Definitions – Article 3: “(ii) foods, whether dried or in concentrated form, including 
flavourings…]”. There should be a consistent approach in the rules applying to additives 
used in additives, enzymes and flavourings and a consistent revision of the provisions in this 
respect in the whole text should be ensured if such rules are modified from the current 
provisions.

Amendament depus de Åsa Westlund

Amendamentul 35
Articolul 1a (nou)

Articolul 1a
Produsele alimentare care conţin aditivi 
care nu respectă prezentul regulament nu 
sunt introduse pe piaţă.

Or. en

Justification

This makes explicit what is already implicit in the proposal but which is not stated clearly 
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within the current text. If foodstuffs contain additives which do not comply with the 
requirements of this regulation, then they shall not be permitted on the market.

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 36
Articolul 2 alineatul (2) litera (b)

(b) substanţe utilizate pentru protecţia 
plantelor şi a produselor vegetale în 
conformitate cu normele comunitare 
aplicabile în domeniul fitosanitar;

(b) substanţe utilizate pentru protecţia 
plantelor şi a produselor vegetale în 
conformitate cu normele comunitare 
aplicabile în domeniul fitosanitar, dacă 
acestea nu se regăsesc în produsul final;

Or. en

Amendament depus de Carl Schlyter, Bart Staes

Amendamentul 37
Articolul 2 alineatul (2) litera (b)

(b) substanţe utilizate pentru protecţia 
plantelor şi a produselor vegetale în 
conformitate cu normele comunitare 
aplicabile în domeniul fitosanitar;

(b) substanţe utilizate pentru protecţia 
plantelor şi a produselor vegetale în 
conformitate cu normele comunitare 
aplicabile în domeniul fitosanitar, cu 
excepţia produselor fitofarmaceutice 
utilizate ca agenţi de conservare; 

Or. en

Justification

Post-harvest pesticides like Methylcyclopropene (1-MCP) used for conserving fruit and 
vegetables (mainly apples) shall fall within the scope of this regulation.

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 38
Articolul 2 alineatul (2) litera (da) (nouă)

(da) culturile microbiene utilizate pentru 
producţia alimentelor şi care pot produce 
aditivi alimentari, dar care nu sunt în mod 
obligatoriu utilizate pentru producţia 
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acestora. 

Or. en

Justification

1. To create consistency with the Proposal for a Regulation on Food Enzymes (COM (2006) 
425 final , Article 2.4) and to harmonize regulations in the Authorisation package (COM 
(2006) 423 final), microbial cultures producing food additives should be excluded from the 
scope of the draft regulation.
2. Microbial cultures that are used to produce fermented products (e.g. yoghurt, cheese, 
sausages, sauerkraut) are not to be considered as enzymes or additives, although they are- by 
nature- able to produce them.  The presence of these additives that are actually generated by 
the fermentation process during the manufacture of the food, primarily do not have a 
technological function in itself. This would avoid case by case discussion and legal 
uncertainty.  

Amendament depus de Åsa Westlund

Amendamentul 39
Articolul 2 alineatul (5)

(5) Dacă este cazul, se poate decide în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 28 alineatul (2) dacă o substanţă 
intră sau nu sub incidenţa prezentului 
regulament. 

(5) Dacă este cazul, se poate decide în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 28 alineatul 
(2a) dacă o substanţă cade sau nu sub 
incidenţa prezentului regulament. 

Or. en

Justification

This amendment is needed in order to align the text to the provisions of the new comitology 
decision.

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 40
Articolul 3 alineatul (2) litera (a), introducere

(a) „aditiv alimentar” înseamnă orice 
substanţă care, de regulă, nu se consumă ca 
aliment în sine şi nu se utilizează ca 
ingredient caracteristic în alimentaţie, cu sau 
fără valoare nutritivă, şi a cărei adăugare 
deliberată, în scop tehnologic, în produsele 

(a) „aditiv alimentar” înseamnă orice 
substanţă care, de regulă, nu se consumă ca 
aliment în sine şi nu se utilizează ca 
ingredient caracteristic în alimentaţie, cu sau 
fără valoare nutritivă, şi a cărei adăugare 
deliberată, în scop tehnologic, în produsele 
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alimentare aflate în stadiu de fabricare, 
prelucrare, preparare, tratare, ambalare, 
transportare sau depozitare are ca rezultat 
sau se poate considera în mod rezonabil că 
ar putea avea ca rezultat, transformarea sa 
sau transformarea produselor sale secundare, 
în mod direct sau indirect, într-o 
componentă a produselor alimentare în 
cauză; cu toate acestea, nu se consideră 
aditivi alimentari:

alimentare aflate în stadiu de fabricare, 
prelucrare, preparare, tratare, ambalare, 
transportare sau depozitare are ca rezultat 
sau se poate considera în mod rezonabil că 
ar putea avea ca rezultat, transformarea sa 
sau transformarea produselor sale secundare, 
în mod direct sau indirect, într-o 
componentă a produselor alimentare în 
cauză; nu se consideră aditivi alimentari:

Or. en

Justification

The substances identified in the list that follows in paragraph 2((a) are food ingredients other 
than - and different from food additives. The word "however" can be deleted in order to avoid 
confusion that one of these substances could have been considered a food additive. 

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 41
Articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (i)

(i) produsele alimentare conţinând
monozaharide, dizaharide sau oligozaharide 
utilizate pentru proprietăţile lor edulcorante;

(i) monozaharide, dizaharide sau 
oligozaharide şi produse alimentare care le 
conţin, utilizate pentru proprietăţile lor 
edulcorante;

Or. en

Justification

Since mono- and dissacharides (and to a limited extent short chain oligosaccharides), have 
sweetening properties, exclusion should therefore directly refer to the substances themselves, 
rather than to the foods that contain these substances. It would therefore logically follow that 
foods containing these substances could not be considered as food additives.  

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 42
Articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (i)

(i) produsele alimentare conţinând
monozaharide, dizaharide sau oligozaharide 

(i) produsele alimentare care conţin
monozaharide, dizaharide sau oligozaharide 
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utilizate pentru proprietăţile lor edulcorante; şi sunt utilizate pentru proprietăţile lor 
edulcorante;

Or. de

Justification

The purpose of the amendment is to delete the word 'Süßungsmittel' (sweetener) which is used 
in the German version of the proposal to describe monosaccharides, disaccharides and 
oligosaccharides. This term should be reserved for additives.

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 43
Articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (i)

(i) produsele alimentare conţinând
monozaharide, dizaharide sau oligozaharide 
utilizate pentru proprietăţile lor edulcorante;

(i) produsele alimentare care conţin
monozaharide, dizaharide sau oligozaharide 
şi sunt utilizate pentru proprietăţile lor 
edulcorante;

Or. de

Justification

The purpose of the amendment is to delete the word 'Süßungsmittel' (sweetener) which is used 
in the German version of the proposal to describe monosaccharides, disaccharides and 
oligosaccharides. This term should be reserved for additives.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 44
Articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (ii)

(ii) produsele alimentare, sub formă 
deshidratată sau concentrată, inclusiv 
aromele care intră în fabricarea produselor 
alimentare compuse, utilizate pentru 
proprietăţile lor aromatice, sipide sau 
nutritive, combinate cu un efect colorant 
secundar;

(ii) produsele alimentare, sub formă 
deshidratată sau concentrată, inclusiv 
aromele care intră în fabricarea produselor 
alimentare compuse, utilizate pentru 
proprietăţile lor aromatice, sipide sau 
nutritive, combinate cu un efect colorant 
secundar şi un efect tehnologic 
suplimentar;

Or. de
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Justification

In this connection, not only colouring effects are of interest: so is any technological effect, 
such as an antioxidative effect. Moreover, technological effects, for example in the case of 
food colourings, are not just side-effects (bearing in mind that the German version of the 
proposal uses the word 'Nebenwirkung' (side-effect) where the English version has 'secondary 
effect').

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 45
Articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (ii)

(ii) produsele alimentare, sub formă 
deshidratată sau concentrată, inclusiv 
aromele care intră în fabricarea produselor 
alimentare compuse, utilizate pentru 
proprietăţile lor aromatice, sipide sau 
nutritive, combinate cu un efect colorant
secundar;

(ii) produsele alimentare, sub formă 
deshidratată sau concentrată, inclusiv 
aromele care intră în fabricarea produselor 
alimentare compuse, utilizate pentru 
proprietăţile lor aromatice, sipide sau 
nutritive, combinate cu un efect secundar, de 
exemplu, de colorare;

Or. en

Justification

Paragraph refers to foodstuffs often used not for their aromatic, sapid or nutritive properties, 
but because of another secondary effect, such as colouring properties ; therefore we suggest 
to cite the colouring effect as an example.

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 46
Articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (viii)

(viii) plasma de sânge, gelatina comestibilă, 
proteinele hidrolizate şi sărurile acestora, 
proteina din lapte şi glutenul;

(viii) plasma de sânge, proteinele din sânge, 
gelatina comestibilă, proteinele hidrolizate şi 
sărurile acestora, proteina din lapte şi 
glutenul;

Or. en

Justification

“Blood proteins” should be added to this list. Blood plasma was the first blood fraction or 
blood protein to be used in foodstuffs. Meanwhile other blood fractions / blood proteins have 
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been developed with similar applications as the proteins mentioned in the list of Art. 3.2. ((a) 
(viii).

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 47
Articolul 3 alineatul (2) litera (b) punctele (i) şi (ii)

(i) fără adaos de monozaharide, dizaharide 
sau oligozaharide; sau

(i) orice adaos de monozaharide sau 
dizaharide; sau

(ii) produs alimentar conţinând 
monozaharide, dizaharide sau oligozaharide
utilizate pentru proprietăţile lor edulcorante;

(ii) produs alimentar conţinând 
monozaharide sau dizaharide utilizate pentru 
proprietăţile lor edulcorante;

Or. en

Justification

To create consistency with Directive 94/35 on sweeteners for use on foodstuffs, Directive 
90/496 on nutritional labelling and Regulation 1924/2006 on Nutrition and Health Claims, 
the definition of food with no added sugar should only refer to mono- or diccharides. 
References to oligosaccharides should therefore be removed. 

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 48
Articolul 3 alineatul (2) litera (f)

(f) „produs alimentar cu valoare energetică 
redusă” înseamnă orice produs alimentar a 
cărui valoare energetică este cu cel puţin 
30% mai mică decât cea a alimentului 
original sau a unui produs similar;

(f) „produs alimentar cu valoare energetică 
redusă” înseamnă orice produs alimentar a 
cărui valoare energetică este cu cel puţin 
25% mai mică decât cea a alimentului 
original sau a unui produs similar;

Or. de

Justification

The Codex Alimentarius calls for a 25 % reduction in energy content. As the discrepancy 
which has existed so far has repeatedly led to trade barriers, the amendment is necessary.
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Amendament depus de Bogusław Sonik

Amendamentul 49
Articolul 3 alineatul (2) litera (f)

(f) „produs alimentar cu valoare energetică 
redusă” înseamnă orice produs alimentar a 
cărui valoare energetică este cu cel puţin 
30% mai mică decât cea a alimentului 
original sau a unui produs similar;

(f) „produs alimentar cu valoare energetică 
redusă” înseamnă orice produs alimentar a 
cărui valoare energetică este cu cel puţin 
25% mai mică decât cea a alimentului 
original sau a unui produs similar;

Or. pl

Justification

The requirement to reduce the energy value of a food by at least 30% in order for it to be 
classified as ‘energy reduced’ is difficult to achieve and out of line with international norms, 
i.e. Codex Alimentarius.  If the 30% threshold is maintained, innovation in the area of energy 
reduced foods will be impeded, which is regrettable in light of the current concerns about 
obesity.  This does not fit well with overall policy to reformulate foods to offer ‘healthier’ 
options which should include energy reduced foods. The threshold should be revised to 25% 
in line with the internationally agreed Codex Alimentarius guidelines.

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 50
Articolul 3 alineatul (2) litera (f)

(f) „produs alimentar cu valoare energetică 
redusă” înseamnă orice produs alimentar a 
cărui valoare energetică este cu cel puţin 
30% mai mică decât cea a alimentului 
original sau a unui produs similar;

(f) „produs alimentar cu valoare energetică 
redusă” înseamnă orice produs alimentar a 
cărui valoare energetică este cu cel puţin 
25% mai mică decât cea a alimentului 
original sau a unui produs similar;

Or. en

Justification

The requirement to reduce the energy value of a food by at least 30% in order for it to be 
classified as ‘energy reduced’ is difficult to achieve and out of line with international norms, 
i.e. Codex Alimentarius.  If the 30% threshold is maintained, innovation in the area of energy 
reduced foods will be impeded, which is regrettable in light of the current concerns about 
obesity.  This does not fit well with overall policy to reformulate foods to offer ‘healthier’ 
options which should include energy reduced foods. The threshold should be revised to 25% 
in line with the internationally agreed Codex Alimentarius guidelines.
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Amendament depus de John Bowis

Amendamentul 51
Articolul 3 alineatul (2) litera (f)

(f) „produs alimentar cu valoare energetică 
redusă” înseamnă orice produs alimentar a 
cărui valoare energetică este cu cel puţin 
30% mai mică decât cea a alimentului 
original sau a unui produs similar;

(f) „produs alimentar cu valoare energetică 
redusă” înseamnă orice produs alimentar a 
cărui valoare energetică este cu cel puţin 
25% mai mică decât cea a alimentului 
original sau a unui produs similar;

Or. en

Justification

This change paves the way for harmonisation with international standards.  Under the Codex 
standard a claim of “energy reduced” can be made where there is an energy reduction of 
25%.  Whilst the limit in this proposal is about the condition which must be met in order to 
use sweeteners, change here would pave the way for alignment of the EU and Codex 
standards on nutrition claims.

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 52
Articolul 3 alineatul (2) litera (g)

(g) „îndulcitori de masă” înseamnă orice 
preparat din edulcoranţi autorizaţi care ar 
putea conţine alţi aditivi alimentari şi/sau 
ingrediente alimentare şi care este destinat 
vânzării către consumatorul final ca 
înlocuitor pentru zahăr.

(g) „îndulcitori de masă” înseamnă orice 
preparat din edulcoranţi autorizaţi care ar 
putea conţine alţi aditivi alimentari şi/sau 
ingrediente alimentare şi care este destinat 
vânzării către consumatorul final ca 
înlocuitor pentru zaharuri.

Or. en

Justification

The definition should refer to “sugars” instead of “sugar” insofar as sugar (i.e. sucrose) is 
not the only nutritive carbohydrate with sweetening properties.
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Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 53
Articolul 3 alineatul (2) litera (ga) (nouă)

(ga) „produs alimentar cu conţinut scăzut 
de zahăr” înseamnă un produs alimentar al 
cărui conţinut total de monozaharide şi 
dizaharide este redus cu cel puţin 30% faţă 
de un produs alimentar asemănător.

Or. en

Justification

1. To create consistency with the Regulation 1924/2006 on Nutrition and Health Claims; The 
possibility for use of the "reduced" claims in Regulation 1924/2006 is when the content of a 
specific nutrient (typically fat or sugars) is reduced by at least 30% compared to a similar 
product.  
2. To create legal clarity, a definition of reduced-sugar food should be incorporated into this 
legislation.
3. The reference to monosaccharides and dissacharides in this definition is in line with Article 
2 (e) (i) and (ii) and should also be used here to avoid any misinterpretation of the word 
"sugars". 

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 54
Articolul 3 alineatul (2) litera (gb) (nouă)

(gb) „Quantum satis” înseamnă că nu se 
specifică nici o limită maximă. Cu toate 
acestea, aditivii sunt utilizaţi în 
conformitate cu buna practică de 
fabricaţie, într-o cantitate care să nu 
depăşească nivelul necesar pentru 
obţinerea efectului dorit şi cu condiţia ca 
consumatorul să nu fie indus în eroare1.
1 Definiţie adaptată în conformitate cu articolul 2 
alineatul (5) din Directiva 94/35/CE (îndulcitori)

Or. en
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Justification

Quantum satis: A definition for ‘quantum satis’, referred to in Article 10.2, should be 
included in this article with the other definitions.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 55
Articolul 4 alineatul (1)

(1) Numai aditivii alimentari incluşi în lista 
comunitară din anexa II pot fi plasaţi pe 
piaţă ca atare şi utilizaţi în alimente, inclusiv 
în produsele alimentare destinate unor 
nevoi nutriţionale speciale care intră în 
domeniul de aplicare al Directivei 
89/398/CEE.

(1) Numai aditivii alimentari incluşi în lista 
comunitară din anexa II pot fi plasaţi pe 
piaţă ca atare şi utilizaţi în alimente în 
scopul prevăzut şi inclus în respectiva listă.

Or. de

Justification

The connection between additives and the purposes for which they are used which is made in 
Directive 95/2/EC should be included in the new regulation as well in order to prevent abuse 
and legal uncertainty.

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 56
Articolul 4 alineatul (5)

(5) Aditivii alimentari trebuie să respecte 
întotdeauna specificaţiile prevăzute la 
articolul 12.

(5) Aditivii alimentari trebuie să respecte 
specificaţiile prevăzute la articolul 12.

Or. en

Justification

The words "at all times" should be deleted, since food additives, after dissolving or being 
mixed with other additives or ingredients, can of course no longer conform to the established 
specifications in all aspects (for example, with regard to water content).
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Amendament depus de Mojca Drčar Murko

Amendamentul 57
Articolul 4 alineatul (5)

(5) Aditivii alimentari trebuie să respecte 
întotdeauna specificaţiile prevăzute la 
articolul 12.

(5) Aditivii alimentari trebuie să respecte 
specificaţiile prevăzute la articolul 12.

Or. en

Justification

The words at all times should be deleted since food additives, after dissolving or being mixed 
with other additives or ingredients, can no longer conform to the established specifications in 
all aspects such as with regard to water content.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 58
Articolul 4a (nou)

Articolul 4a
Aditivii alimentari şi/sau produsele 
alimentare care conţin un aditiv alimentar 
nu pot fi plasaţi pe piaţă şi/sau puşi în 
circulaţie dacă utilizarea acestei enzime 
alimentare nu respectă dispoziţiile 
prezentului regulament.

Or. de

Justification

The explicit ban on the use of such substances is in the interests of the clearer administration 
of justice and is intended to avoid legal uncertainties in advance.

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 59
Articolul 5 alineatul (1) litera (a)

(a) conform dovezilor ştiinţifice disponibile, 
nu pune nici o problemă de siguranţă pentru 

(a) conform dovezilor ştiinţifice disponibile, 
nu pune nicio problemă de siguranţă pentru 
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sănătatea consumatorului la dozele propuse; sănătatea consumatorului la sau în 
conformitate cu condiţiile dozajului propus;

Or. en

Justification

The health of the consumer may be adversely affected by the conditions of the use of the 
additive. Changes in temperature, for example, may render a substance more toxic. One 
example of this is Aspartame: studies have shown that when it is heated, it breaks down into 
several substances, some of which (such as methanol) are toxic.

Amendament depus de Åsa Westlund

Amendamentul 60
Articolul 5 alineatul (1) litera (b)

(b) există o necesitate tehnologică şi 
suficientă care nu poate fi satisfăcută prin 
alte metode realizabile din punct de vedere 
economic şi tehnologic;

(b) există o necesitate tehnologică şi
suficientă, în ceea ce priveşte avantajele 
pentru consumatori, care nu poate fi 
satisfăcută prin alte metode realizabile din 
punct de vedere economic şi tehnologic;

Or. en

Justification

If there are alternatives which entail less of a risk to human health and freedom of choice, 
and to the environment, these should be used in the first instance.

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 61
Articolul 5 alineatul (1) litera (ca) (nouă)

(ca) nu contribuie la reducerea gamei de 
produse alimentare disponibile pentru 
persoanele alergice sau pentru acelea care 
nu tolerează anumite alimente.

Or. en

Justification

An additive or a use of an additive may have both advantages and disadvantages according to 
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the above criteria. Ultimately, therefore, the various pros and cons must be weighed against 
each other. The term "intolerant" is more inclusive than "allergic", as it comprises those who 
have difficulties in digesting certain additives, as well as those who have a specific allergic 
reaction.

Amendament depus de Carl Schlyter, Bart Staes

Amendamentul 62
Articolul 5 alineatul (1a) (nou)

(1a) Nanoparticulele nu pot fi utilizate ca 
aditivi alimentari. 

Or. en

Justification

Nanoparticles need a specific risk assessment. The provisions of this regulation are not suited 
to evaluate specific risks linked to this evolving technology. If nanoparticles are to be used in 
food production, specific legislation should cover such uses. 

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 63
Articolul 5 alineatul (1b) (nou)

(1b) Chiar dacă un aditiv poate afecta 
sănătatea în conformitate cu alineatul (1) 
litera (aa), mediul în conformitate cu 
alineatul (1) litera (cb) sau gama de 
produse disponibile pentru persoanele 
alergice sau pentru acelea care nu 
tolerează anumite alimente în conformitate 
cu alineatul (1) litera (ca), acesta poate fi 
autorizat dacă avantajele aduse 
consumatorilor, astfel cum au fost 
prevăzute la alineatul (2), depăşesc 
dezavantajele acestora.

Or. en

Justification

An additive or a use of an additive may have both advantages and disadvantages according to 
the above criteria. Ultimately, therefore, the various pros and cons must be weighed against 
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each other. The term "intolerant" is more inclusive than "allergic", as it comprises those who 
have difficulties in digesting certain additives, as well as those who have a specific allergic 
reaction.

Amendament depus de Åsa Westlund

Amendamentul 64
Articolul 5 alineatul (2) punctul (c)

(c) sporirea capacităţii de conservare sau a 
stabilităţii unui aliment sau îmbunătăţirea 
proprietăţilor sale organoleptice, cu condiţia 
ca natura, consistenţa sau calitatea 
alimentului să nu fie modificate astfel încât 
să inducă în eroare consumatorul;

(c) sporirea capacităţii de conservare sau a 
stabilităţii unui aliment sau îmbunătăţirea 
proprietăţilor sale organoleptice, cu condiţia 
ca natura, consistenţa sau calitatea 
alimentului să nu fie modificate astfel încât 
să inducă în eroare consumatorul. Aceasta 
ar include, de exemplu, prospeţimea, 
calitatea ingredientelor utilizate, gradul 
natural al unui produs şi conţinutul de 
fructe şi legume;

Or. en

Amendament depus de David Martin, Åsa Westlund

Amendamentul 65
Articolul 5 alineatul (3a) (nou)

(3a) Cu excepţia cunoştinţelor şi 
informaţiilor care fac obiectul unui drept 
de proprietate, al căror caracter 
confidenţial trebuie păstrat, autorizaţia 
unui aditiv alimentar trebuie să menţioneze 
în mod explicit şi transparent, analiza 
criteriilor prevăzute la alineatele (1)-(3) iar 
decizia finală trebuie să fie motivată.

Or. en

Justification

This increases the openness and transparency of the authorisation of additives by publicly 
stating how the authorisation meets the conditions laid down in the proposal.
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Amendament depus de John Bowis

Amendamentul 66
Articolul 5 alineatul (3a) (nou)

(3a)  Cu excepţia cunoştinţelor şi 
informaţiilor care fac obiectul unui drept 
de proprietate, al căror caracter 
confidenţial trebuie păstrat, autorizaţia 
unui aditiv alimentar trebuie să menţioneze 
în mod explicit şi transparent, analiza 
criteriilor prevăzute la alineatele (1)-(3) iar 
decizia finală trebuie să fie motivată.

Or. en

Justification

his increases the openness and transparency of the authorisation of additives by publicly 
stating how the authorisation meets the conditions laid down in the proposal.

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 67
Articolul 6 litera (a)

(a) înlocuirea zahărului din fabricarea 
produselor alimentare cu valoare energetică 
redusă, a produselor alimentare necariogene 
sau a produselor alimentare fără adaos de 
zahăr;

(a) înlocuirea zahărului din fabricarea 
produselor alimentare cu valoare energetică 
redusă, a produselor alimentare necariogene, 
a produselor alimentare cu conţinut scăzut 
de zahăr sau a produselor alimentare fără 
adaos de zahăr;

Or. en

Justification

1. To create consistency with the Regulation 1924/2006 on Nutrition and Health Claims, that 
allows for a "reduced sugar" claim.
2. To create legal clarity, a definition of reduced-sugar food should be incorporated into this 
legislation. 
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Amendament depus de Carl Schlyter, Bart Staes

Amendamentul 68
Articolul 6 litera (b)

(b) prelungirea perioadei de conservare 
prin înlocuirea zaharurilor; 

eliminat

Or. en

Justification

Extension of shelf life is not the main purpose for using sweeteners, and is not covered by the 
definition of sweeteners provided in Annex I. If sweeteners shall be used for extending shelf 
life, they should be authorised according to the provisions of Article 5.

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 69
Articolul 6 litera (b)

(b) prelungirea perioadei de conservare prin 
înlocuirea zaharurilor;

(b) prelungirea perioadei de conservare;

Or. de

Justification

Replacing sugars with substitute ingredients will not always extend the shelf life.

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 70
Articolul 6 litera (b)

(b) prelungirea perioadei de conservare prin 
înlocuirea zaharurilor;

(b) prelungirea perioadei de conservare;

Or. en

Justification

The replacement of sugars with sweeteners does not in itself extend the shelf life.
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Amendament depus de Carl Schlyter, Bart Staes

Amendamentul 71
Articolul 7

Un aditiv alimentar poate fi inclus în lista 
comunitară din anexa II în categoria 
coloranţilor numai dacă, în plus faţă de 
obiectivele menţionate la articolul 5 
alineatul (2), contribuie şi la realizarea 
unuia dintre următoarele obiective:

Un aditiv alimentar poate fi inclus în lista 
comunitară din anexa II în categoria 
coloranţilor numai dacă, în plus faţă de 
obiectivele menţionate la articolul 5 
alineatul (2), contribuie şi la realizarea 
scopului de refacere a aspectului iniţial al 
produselor alimentare, a căror culoare a 
fost modificată prin prelucrare, depozitare, 
ambalare şi distribuţie şi al căror aspect 
vizual şi-a pierdut astfel din atractivitate, 
totuşi, fără a induce consumatorii în eroare 
că produsul alimentar este mai proaspăt 
sau că a fost supus unei prelucrări mai 
puţin intense.

(a) refacerea aspectului iniţial al 
produselor alimentare a căror culoare a 
fost modificată prin prelucrare, depozitare, 
ambalare şi distribuţie şi al căror aspect 
vizual şi-a pierdut astfel din atractivitate;
(b) ameliorarea atractivităţii vizuale a 
produselor alimentare;
(c) colorarea produselor alimentare care în 
mod normal sunt incolore.

Or. en

Justification

The use of colours shall not mislead the consumers by making “unattractive” food visually 
attractive, by giving the wrong impression that certain ingredients have been used or by 
making consumers believe that a highly processed food is more natural or fresh than it 
actually is. 

Amendament depus de Mojca Drčar Murko

Amendamentul 72
Articolul 7 literele (b) şi (c)

(b) ameliorarea atractivităţii vizuale a 
produselor alimentare;

(b) ameliorarea atractivităţii vizuale a 
produselor alimentare, de exemplu prin 



AM\656334RO.doc 25/58 PE 386.367v01-00

RO

identificarea aromelor asociate, în mod 
normal, cu anumite produse alimentare sau 
prin colorarea alimentelor care în mod 
normal sunt incolore.

(c) colorarea produselor alimentare care în 
mod normal sunt incolore.

Or. en

Justification

The existing Directive on colours permits the use of colours to help identify flavours normally 
associated with particular foods and to give colour to foods otherwise colourless. This 
provision should be retained in the proposed Regulation.

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 73
Articolul 7 literele (b) şi (c)

(b) ameliorarea atractivităţii vizuale a 
produselor alimentare;

(b) ameliorarea atractivităţii vizuale a 
produselor alimentare, de exemplu prin 
identificarea aromelor asociate, în mod 
normal, cu anumite produse alimentare sau 
prin colorarea alimentelor care în mod 
normal sunt incolore.

(c) colorarea produselor alimentare care în 
mod normal sunt incolore.

Or. en

Justification

The existing directive on colours also permits the use of colour to help identify flavours 
normally associated with particular foods and to give colour to foods otherwise colourless. 
This provision should be retained in the proposed Regulation. 

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 74
Articolul 7 literele (b) şi (c)

(b) ameliorarea atractivităţii vizuale a 
produselor alimentare;

(b) ameliorarea atractivităţii vizuale a 
produselor alimentare, de exemplu prin 
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identificarea aromelor asociate, în mod 
normal, cu anumite produse alimentare sau 
prin colorarea alimentelor care în mod 
normal sunt incolore.

(c) colorarea produselor alimentare care în 
mod normal sunt incolore.

Or. en

Justification

The existing directive on colours also permits the use of colours to help identify flavours 
normally associated with particular foods and to give colour to foods otherwise colourless. It 
is very important that this provision is retained in the proposed Regulation.

Amendament depus de Carl Schlyter, Bart Staes

Amendamentul 75
Articolul 7a (nou)

Articolul 7a
Condiţii specifice pentru potenţatorii de 

aromă
Un aditiv alimentar poate fi autorizat ca 
potenţiator de aromă numai dacă: 
(a) se demonstrează în mod clar necesitatea 
tehnologică, iar efectul dorit nu poate fi 
realizat prin utilizarea condimentelor;
(b) nu induce consumatorul în eroarea că 
au fost utilizate condimente pentru a obţine 
gustul produsului alimentar.

Or. en

Justification

The use of flavour enhancers shall not mislead the consumers. It shall not be authorised for 
reducing the amount of (more expensive) spices in a processed food. 

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 76
Articolul 8 alineatul (1)
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(1) Aditivii alimentari pot fi încadraţi într-
una dintre categoriile funcţionale din anexa I 
pe baza funcţiei tehnologice principale a 
aditivului alimentar. 

(1) Aditivii alimentari pot fi încadraţi într-
una dintre categoriile funcţionale din anexa I 
pe baza funcţiei tehnologice principale a 
aditivului alimentar şi pot fi utilizaţi numai 
în acest scop.

Încadrarea unui aditiv alimentar într-o 
categorie funcţională nu exclude utilizarea 
sa în alte scopuri.

Or. de

Justification

The connection between additives and the purposes for which they are used which is made in 
Directive 95/2/EC should be included in the new regulation as well in order to prevent abuse 
and legal uncertainty. Moreover, the term 'technological' is merely misleading here.

Amendament depus de Åsa Westlund

Amendamentul 77
Articolul 8 alineatul (2)

(2) Ca urmare a progresului ştiinţific sau 
dezvoltării tehnologice, se pot adăuga 
categorii funcţionale suplimentare, dacă este 
necesar, în anexa I, în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 28 
alineatul (2). 

(2) Ca urmare a progresului ştiinţific sau 
dezvoltării tehnologice, se pot adăuga 
categorii funcţionale suplimentare, dacă este 
necesar, în anexa I. 

Or. en

Justification

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 78
Articolul 9 alineatul (2) literele (a) şi (b)

(a) denumirea aditivului alimentar şi 
numărul său E, dacă i s-a atribuit un astfel 
de număr;

(a) denumirea aditivului alimentar, grupului 
de aditivi şi numărul E, dacă i s-a atribuit un 
astfel de număr;
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(b) produsele alimentare în care poate fi 
adăugat;

(b) produsele alimentare şi/sau aditivii 
alimentari şi/sau enzimele alimentare 
şi/sau aromele alimentare în care poate fi 
adăugat;

Or. en

Justification

Article 9.2 (a) : The Community list should be complete in the information relating to the 
additives in the list with the name of the additive, additive group, and E number.
Article 9.2 (b): Correction for consistency, because article 9.2 refers to additives in Annex II 
(additives in foods) as well as Annex III (additives in additives /enzymes/ flavourings).

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 79
Articolul 9 alineatul (2) litera (da) (nouă)

(da) alţi aditivi alimentari care nu pot fi 
utilizaţi în combinaţie cu aditivul 
alimentar;

Or. en

Justification

Some additives interact to create a new compound, which has different properties and 
implications for human health or the environment than the two component substances. If this 
produces a harmful or toxic effect, the combination of food additives should be noted in the 
Annexes.

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 80
Articolul 10 alineatul (2)

(2) Dacă circumstanţele permit acest lucru, 
nu se stabileşte o limită maximă pentru un 
aditiv alimentar (quantum satis). Într-un 
astfel de caz, aditivul alimentar este utilizat 
în conformitate cu buna practică de 
fabricaţie, într-o cantitate care să nu 
depăşească nivelul necesar pentru 
obţinerea efectului dorit şi cu condiţia ca 
consumatorul să nu fie indus în eroare.

(2) Dacă circumstanţele permit acest lucru, 
nu se stabileşte o limită maximă pentru un 
aditiv alimentar (quantum satis). Într-un 
astfel de caz, aditivul alimentar este utilizat 
în conformitate cu definiţia prevăzută la 
articolul 3 alineatul (2) litera (gb).
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Or. en

Justification

See comments in respect of Article 3.2, definitions. This article should be cross-referenced to 
the proposed definition of “Quantum Satis” and should be amended accordingly.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 81
Articolul 10 alineatul (3)

(3) Cantităţile maxime de aditivi alimentari 
prevăzute în anexa II se aplică, în absenţa 
unor dispoziţii contrare, produselor 
alimentare gata pentru consum preparate în 
conformitate cu instrucţiunile de utilizare.

(3) Cantităţile maxime de aditivi alimentari 
prevăzute în anexa II se aplică, în absenţa 
unor dispoziţii contrare, produselor 
alimentare gata pentru consum, inclusiv 
celor aflate în stare diluată, dacă este cazul,
preparate în conformitate cu instrucţiunile de 
utilizare.

Or. de

Justification

Dissolved food additives are also used in production and should be taken into account.

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 82
Articolul 11

Un aditiv alimentar care intră sub incidenţa 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 poate fi 
inclus în listele comunitare din anexele II 
şi III la prezentul regulament numai după 
ce a fost autorizat în conformitate cu 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 
1829/2003.

Fără a aduce atingere articolului 4 
alineatele (1) şi (2), un aditiv alimentar care 
intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 
1829/2003 poate fi plasat pe piaţă şi utilizat 
în produsele alimentare numai când este 
autorizat în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1829/2003.  

Or. en

Justification

It was understood that, under Regulation (EC) No 1829/2003, a ‘one-door-one-key’ 
procedure for the authorisation of GM derived foods and food ingredients would be adopted.  
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The requirement for a GM derived food additive to be authorised in accordance with 
1829/2003 before it may be assessed for inclusion in Annexes II and III of the proposed food 
additives Regulation appears to go against this approach and may result in the additive 
having to undergo two separate authorisation procedures.  This would be excessively 
bureaucratic and could lead to delays.

Amendament depus de Carl Schlyter, Bart Staes

Amendamentul 83
Articolul 11

Un aditiv alimentar care intră sub incidenţa 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 poate fi 
inclus în listele comunitare din anexele II şi 
III la prezentul regulament numai după ce a 
fost autorizat în conformitate cu articolul 7 
din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. 

Un aditiv alimentar produs din, cu sau prin 
OMG sau care intră sub incidenţa 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 poate fi 
inclus în listele comunitare din anexele II şi 
III la prezentul regulament numai după ce a 
fost autorizat în conformitate cu articolul 7 
din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. 
Acesta trebuie să fie etichetat în mod clar, 
indicându-se cuvintele „produs prin OMG-
uri” sau „produs din OMG” lângă 
denumirea sau numărul E corespunzător.

Or. en

Justification

Food additives produced from or by genetically modified organisms or micro-organisms 
should be clearly labelled as such in order to guarantee the freedom of choice of consumers.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 84
Articolul 11

Un aditiv alimentar care intră sub incidenţa 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 poate fi 
inclus în listele comunitare din anexele II 
şi III la prezentul regulament numai după 
ce a fost autorizat în conformitate cu 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 
1829/2003.

Fără a aduce atingere articolului 4 
alineatele (1) şi (2), un aditiv alimentar care 
intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 
1829/2003 poate fi plasat pe piaţă şi utilizat 
în produsele alimentare numai când există 
o autorizaţie adecvată în conformitate cu 
Regulamentul (CE) Nr. 1829/2003. 

Or. en
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Justification

It was understood that, under Regulation (EC) No 1829/2003, a ‘one-door-one-key’ 
procedure for the authorisation of GM derived foods and food ingredients would be adopted. 
The requirement for a GM derived food additive to be authorised in accordance with 
1829/2003 before it may be assessed for inclusion in Annexes II and III of the proposed food 
additives Regulation appears to go against this approach and may result in the additive 
having to undergo two separate authorisation procedures.  This would be excessively 
bureaucratic and could lead to delays.  
A stream-lined procedure for authorising GM derived food additives should be ensured, in-
line with the ‘one-door-one-key’ approach intended under Regulation (EC) No 1829/2003, 
that is, that when evaluation for authorisation under 1829/2003/EC and under this Regulation 
are required, they are both carried out jointly under one single EFSA assessment, instead of 
following two separate authorisation procedures.

Amendament depus de Åsa Westlund

Amendamentul 85
Articolul 13

Aditivii alimentari nu sunt utilizaţi în 
alimentele neprelucrate, exceptând cazurile 
în care utilizarea în cauză este prevăzută în 
mod expres în anexa II.     

Aditivii alimentari nu sunt utilizaţi în 
alimentele neprelucrate, exceptând cazurile 
în care utilizarea în cauză este prevăzută în 
mod expres în anexa II. Aditivii nu sunt 
utilizaţi în alimentele neprelucrate pentru a 
le da un aspect vizual mai atractiv sau 
pentru a induce în eroare consumatorul în 
ceea ce priveşte prospeţimea sau calitatea 
nutriţională a acestora.

Or. en

Amendament depus de Carl Schlyter, Bart Staes

Amendamentul 86
Articolul 14

Coloranţii şi îndulcitorii nu sunt utilizaţi în 
alimentele pentru sugari şi copii mici 
conform definiţiei din Directiva 
89/398/CEE, inclusiv în alimentele dietetice 
utilizate pentru sugari şi copii mici în 
scopuri medicale, exceptând cazurile 
prevăzute în mod expres în anexa II la 
prezentul regulament.

Coloranţii şi îndulcitorii nu sunt utilizaţi în 
alimentele pentru sugari şi copii mici cu 
vârste de până la 12 ani şi produsele 
alimentare care intră sub incidenţa 
Directivei 89/398/CEE, inclusiv în 
alimentele dietetice utilizate pentru sugari şi 
copii mici în scopuri medicale, exceptând 
cazurile prevăzute în mod expres în anexa II 
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la prezentul regulament.

Coloranţii nu sunt folosiţi pentru 
alimentele destinate  în special copiilor.  

Or. en

Justification

Children can more easily be misled by food containing colours and sweeteners. This should 
be taken into account when authorising such additives according to the criteria given in 
Article 5.

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 87
Articolul 16 alineatul (1) litera (b)

(b) într-un produs alimentar căruia i s-a 
adăugat o aromă, în cazul în care aditivul 
alimentar:

(b) într-un produs alimentar căruia i s-a 
adăugat un aditiv alimentar, o enzimă 
alimentară sau o aromă, în cazul în care 
aditivul alimentar:

(i) este autorizat în aromă, în conformitate 
cu prezentul regulament;

(i) este autorizat în aditivul alimentar, 
enzima alimentară sau aromă, în 
conformitate cu prezentul regulament;

(ii) a fost transferat în produsul alimentar 
prin intermediul aromei;

(ii) a fost transferat în produsul alimentar 
prin intermediul aditivului alimentar, 
enzimei alimentare sau aromei;

(ii) nu are nici o funcţie tehnologică în 
produsul alimentar final;

(ii) nu are nici o funcţie tehnologică în 
produsul alimentar final;

Or. en

Justification

Article 16.1(b) should also include additives used in additives and enzymes (and flavourings). 

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 88
Articolul 16 alineatul (4)

(4) Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la 
alineatul (1), prezenţa unui îndulcitor intens

(4) Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la 
alineatul (1), prezenţa unui îndulcitor este 
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este autorizată în produsele alimentare 
compuse fără adaos de zahăr sau cu valoare 
energetică redusă, în produsele alimentare 
compuse dietetice destinate unui regim 
hipocaloric şi în produsele alimentare 
compuse cu o durată lungă de depozitare, cu 
condiţia ca îndulcitorul intens în cauză să fie 
autorizat într-unul dintre ingredientele 
produsului alimentar compus.

autorizată numai în produsele alimentare 
compuse fără adaos de zaharuri sau cu 
valoare energetică redusă, în produsele 
alimentare compuse dietetice destinate unui 
regim hipocaloric şi în produsele alimentare 
compuse cu o durată lungă de depozitare, cu 
condiţia ca îndulcitorul în cauză să fie 
autorizat într-unul dintre ingredientele 
produsului alimentar compus.

Or. en

Justification

Article 16.1 allows for the particular presence of additives under specific conditions 
according to the carry-over principle. As far as sweeteners are concerned, this carry-over 
principle is limited to even more specific conditions, as stated in Article 16.4 (and as 
currently laid down in Article 2a of Directive 94/35/EC on sweeteners for use in foodstuffs). 
Nevertheless, for clarification purposes and to avoid any differences in interpretation of the 
proposed provision, the word “only” should be added to paragraph 4 of Article 16.

Amendament depus de Åsa Westlund

Amendamentul 89
Articolul 17 introducere

În cazul în care este necesar, se stabileşte în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 28 alineatul (2):

În cazul în care este necesar, se stabileşte în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 28 
alineatul (2a):

Or. en

Justification

This amendment is needed in order to align the text to the provisions of the new comitology 
decision.

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 90
Articolul 19

Etichetarea aditivilor alimentari care nu 
sunt destinaţi vânzării către consumatorul 

final

Informaţii ce trebuie furnizate pentru 
aditivii alimentari şi preparatele pe bază de 

aditivi alimentari care nu sunt destinaţi 
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vânzării către consumatorul final
Aditivii alimentari care nu sunt destinaţi 
vânzării către consumatorul final, indiferent 
dacă sunt vânduţi individual sau în amestec 
unii cu alţii şi/sau cu ingrediente în sensul 
definiţiei de la articolul 6 alineatul (4) din 
Directiva 2000/13/CE, pot fi comercializaţi 
numai dacă pe ambalajele sau recipientele 
lor sunt indicate informaţiile prevăzute la 
articolele 20-23 din prezentul regulament, 
care trebuie să fie vizibile, lizibile şi 
indelebile.

(1) Fără a aduce atingere niciunei obligaţii 
de etichetare prevăzute în legislaţia UE sau 
unor legislaţii, reglementări sau dispoziţii 
administrative mai detaliate sau mai largi 
privind greutăţile şi măsurile sau care se 
aplică prezentării, clasificării, ambalării 
sau etichetării substanţelor şi preparatelor 
periculoase sau care se aplică transportului 
acestor substanţe, aditivii alimentari şi 
preparatele pe bază de aditivi alimentari, 
care nu sunt destinaţi vânzării către 
consumatorul final, indiferent dacă sunt 
vânduţi:  
- individual sau 
- în amestec unii cu alţii 
pot fi comercializaţi numai dacă sunt 
respectate dispoziţiile prezentului articol. 
(2) Ambalajele sau recipientele, sau, în 
cazul unei livrări vrac, documentele 
justificative indică următoarele informaţii 
privind aditivii alimentari destinaţi să aibă 
un rol în produsele alimentare în care vor 
fi utilizaţi: 

(a) denumirea şi/sau numărul E al 
aditivului stabilit prin prezentul 
regulament; sau
(b) în lipsa denumirii şi/sau a numărului E, 
menţionat la litera (a), o descriere a 
aditivului alimentar suficient de clară 
pentru a-l diferenţia de produsele cu care 
ar putea fi confundat. 
În cazul în care aditivii alimentari sau 
preparatele pe bază de aditivi alimentari 
sunt vândute în amestec unele cu altele, se 
indică informaţiile prevăzute la literele (a) 
sau (b) pentru fiecare dintre aditivii 
alimentari, în ordinea descrescătoare a 
procentajului fiecăruia din cantitatea 
totală; 
(3) În plus, înainte sau după livrare, sunt 
indicate următoarele informaţii, fie pe 
ambalaj sau recipient, fie pe documentele 
privind produsul:
(a) o indicaţie că produsul este adecvat 
pentru consumul/utilizarea umană în 
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produsele alimentare sau poate fi utilizat ca 
aditiv alimentar;
(b) numele sau denumirea comercială şi 
adresa fabricantului, a ambalatorului sau a 
unui vânzător care îşi are sediul în 
Comunitate;
(c) un marcaj de identificare a lotului;
(d) dacă este necesar, condiţiile speciale de 
depozitare şi utilizare;
(e) indicaţii privind modul de utilizare, în 
cazul în care lipsa acestora ar împiedica 
utilizarea corespunzătoare a aditivului 
alimentar;
(f) dacă este cazul, informaţii suficiente 
privind compoziţia aditivului alimentar sau 
a preparatului pe bază de aditivi alimentari, 
pentru a permite utilizatorului să respecte 
limitările de ordin cantitativ în produsele 
alimentare: în cazul în care aceeaşi limită 
cantitativă se aplică unui grup de 
componente folosite individual sau în 
combinaţie, procentajul combinat poate fi 
indicat printr-o singură cifră; limita 
cantitativă se exprimă fie numeric, fie 
conform principiului quantum satis; 
(g) cantitatea netă;
(h) informaţii suficiente care să îi permită 
utilizatorului să respecte Directiva 
2000/13/CE, în special dispoziţiile 
referitoare la etichetarea alergenilor.
(4) Informaţiile menţionate în prezentul 
articol pot apărea în documentele privind 
transportul care sunt furnizate odată cu 
sau înaintea livrării, cu condiţia ca 
indicaţia „pentru fabricarea produselor 
alimentare – nedestinate vânzării cu 
amănuntul” să apară într-o parte uşor 
vizibilă a ambalajului sau a recipientului 
produsului respectiv.
(5) Informaţiile prevăzute în prezentul 
articol sunt furnizate într-o limbă uşor de 
înţeles de către cumpărători. În 
conformitate cu dispoziţiile tratatului, 
statul membru în care produsul este 
comercializat poate stabili ca pe teritoriul 
său aceste informaţii să fie comunicate la 
cerere într-una sau mai multe dintre 
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limbile oficiale ale Comunităţii, care 
urmează să fie stabilite de statul membru 
respectiv. Aceasta nu împiedică furnizarea 
informaţiilor respective în mai multe limbi. 

Or. en

Justification

To create clarification and workability of the business-to-business labelling.

Amendament depus de Bogusław Sonik

Amendamentul 91
Articolul 19

Etichetarea aditivilor alimentari care nu 
sunt destinaţi vânzării către consumatorul 

final

Informaţii ce trebuie furnizate pentru 
aditivii alimentari care nu sunt destinaţi 

vânzării către consumatorul final
Aditivii alimentari care nu sunt destinaţi 
vânzării către consumatorul final, indiferent 
dacă sunt vânduţi individual sau în amestec 
unii cu alţii şi/sau cu ingrediente în sensul 
definiţiei de la articolul 6 alineatul (4) din 
Directiva 2000/13/CE, pot fi comercializaţi
numai dacă pe ambalajele sau recipientele 
lor sunt indicate informaţiile prevăzute la 
articolele 20-23 din prezentul regulament, 
care trebuie să fie vizibile, lizibile şi 
indelebile.

(1) Fără a aduce atingere oricăror alte 
cerinţe de etichetare prevăzute în legislaţia 
comunitară, aditivii alimentari care nu sunt 
destinaţi vânzării către consumatorul final, 
indiferent dacă sunt vânduţi: 
- individual,
- în amestec unii cu alţii sau
- în amestec cu alte substanţe, materiale 
sau ingrediente alimentare utilizate pentru 
a prelungi perioada de conservare şi de a 
facilita vânzarea, standardizarea, diluarea, 
dizolvarea sau adăugarea în produsul 
alimentar, 
pot fi comercializaţi numai dacă sunt 
respectate dispoziţiile prezentului articol. 
(2) Ambalajele sau recipientele sau, în 
cazul unei livrări în vrac, documentele 
justificative, prezintă următoarele 
informaţii: 
(a) rolul pe care îl deţin în produsul 
alimentar, 
(i) denumirea şi/sau numărul E al 
aditivului stabilit prin prezentul 
regulament, sau
(ii) în lipsa denumirii sau a numărului E, 
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menţionate la punctul (i), o descriere a 
aditivului alimentar suficient de clară 
pentru a-l diferenţia de produsele cu care 
ar putea fi confundat. 
(b) cantitatea netă; 
(c) un marcaj de identificare a lotului; 
(d) toate condiţiile speciale de depozitare şi 
utilizare; 
(e) perioada minimă de conservare. 
(3) În plus, înainte sau după livrare, sunt 
indicate următoarele informaţii, fie pe 
ambalaj sau recipient, fie pe documentele 
privind produsul: 
(a) numele sau denumirea comercială şi 
adresa fabricantului, a ambalatorului sau a 
unui vânzător care îşi are sediul în 
Comunitate; 
(b) indicaţii privind modul de utilizare, în 
cazul în care lipsa acestora ar împiedica 
utilizarea corespunzătoare a aditivului 
alimentar;
(c) o indicaţie că produsul este adecvat 
pentru consumul uman sau poate fi utilizat 
ca aditiv alimentar;  
(d) o indicaţie a procentajului din fiecare 
componentă supusă limitării cantitative în 
produsele alimentare sau informaţii 
corespunzătoare privind compoziţia, care 
să permită cumpărătorului să respecte 
dispoziţiile comunitare sau, în absenţa 
acesteia, dispoziţiile naţionale care se 
aplică produsului alimentar relevant. În 
cazul în care aceeaşi limită cantitativă se 
aplică unui grup de componente folosite 
individual sau în combinaţie, procentajul 
combinat poate fi indicat printr-o singură 
cifră. Limita cantitativă se exprimă fie 
numeric, fie conform principiului quantum 
satis; 
(e) informaţii suficiente care să îi permită 
consumatorului să respecte Directiva 
2000/13/CE, în special dispoziţiile 
referitoare la etichetarea alergenilor; 
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(f) în cazul în care aditivii alimentari sunt 
vânduţi independent sau în amestec unii cu 
alţii, informaţiile menţionate la alineatul 
(2) litera (a) punctele (i) sau (ii) sunt 
menţionate pentru fiecare aditiv în ordinea 
descrescătoare a procentajului reprezentat 
de fiecare din cantitatea totală. 

Or. pl

Justification

The provisions on the labelling of food additives not intended for sale to the final consumer 
should be simplified. In the legislative proposal, it is not always clear whether the information 
required under Articles 19 to 23 should be given individually, in descending order, or 
together, in the form of an overall list. Articles 19 to 23 should be merged and presented in a 
clearer manner. Furthermore, Article 22 lays down new requirements for the labelling of food 
additives mixed with other food ingredients. Such additives, which are not intended for sale to 
the final consumer, should not come under provisions relating to the labelling of food 
additives. The basic information required for the labelling of finished foodstuffs is normally 
supplied in accompanying documents such as specifications. Article 22 should therefore be 
deleted. It should at the very least be possible for the information required under Article 22 to 
be supplied only in accompanying documents (in line with Article 21).

Amendament depus de Bogusław Sonik

Amendamentul 92
Articolul 20

Articol eliminat

Or. pl

Justification

See justification for amendment to Article 19.

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 93
Articolul 20

Articol eliminat

Or. en
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Justification

see justification of amendment to Article 19.

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 94
Articolul 20 alineatul (1)

(1) În cazul în care aditivii alimentari care 
nu sunt destinaţi vânzării către consumatorul 
final sunt vânduţi individual  sau
sau în amestec unii cu alţii, pe ambalajele 
sau recipientele lor se indică următoarele
informaţii pentru fiecare dintre aditivii 
alimentari:

(1) În cazul în care aditivii alimentari care 
nu sunt destinaţi vânzării către consumatorul 
final, sunt vânduţi individual sau în amestec 
unii cu alţii, pe ambalajele sau pe 
recipientele lor se indică denumirea şi/sau 
numărul E stabilit în prezentul regulament
pentru fiecare aditiv.

(a) denumirea şi/sau numărul E stabilit 
prin prezentul regulament; sau
(b) în lipsa denumirii şi/sau a numărului E, 
astfel cum a fost stabilit la litera (a), 
o descriere a aditivului alimentar suficient 
de clară pentru a-l diferenţia
de produsele cu care ar putea fi confundat.

Or. en

Justification

Labelling of additives needs to include the specific name of the additive to ensure that 
consumers who are severely affected by a specific additive can clearly identify whether it is 
present in the product. If such labelling is allowed to be unclear, consumers may not be 
aware of the risks and face serious negative health effects.

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 95
Articolul 20 alineatul (2a) (nou)

(2a) În cazul în care modificarea 
condiţiilor de utilizare a unui aditiv 
alimentar măreşte gradul de toxicitate al 
acestuia, ambalajul sau recipientul conţine 
un avertisment care descrie această 
modificare a condiţiilor.
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Or. en

Justification

The health of the consumer may be adversely affected by the condition of the use of the 
additive. Changes in temperature, for example, may render a substance more toxic. One 
example of this is Aspartame: studies have shown that when it is heated, it breaks down into 
several substances, some of which (such as methanol) are toxic.

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 96
Articolul 21

Articol eliminat

Or. en

Justification

see justification of amendment to Article 19.

Amendament depus de Bogusław Sonik

Amendamentul 97
Articolul 21

Articol eliminat

Or. en

Justification

see justification of amendment to Article 19.

Amendament depus de Bogusław Sonik

Amendamentul 98
Articolul 22

Articol eliminat

Or. en
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Justification

see justification of amendment to Article 19.

Amendament depus de Bogusław Sonik

Amendamentul 99
Articolul 23

Articol eliminat

Or. en

Justification

see justification of amendment to Article 19.

Amendament depus de Carl Schlyter, Bart Staes

Amendamentul 100
Articolul 23 alineatul (1) punctul (c)

(c) indicaţii privind modul de utilizare, în 
cazul în care lipsa acestora ar împiedica 
utilizarea corespunzătoare a aditivului 
alimentar;

(c) indicaţii privind modul de utilizare, în 
cazul în care lipsa acestora ar împiedica 
utilizarea corespunzătoare a aditivului 
alimentar;

Or. en

Justification

The requirement for instructions of use should be more explicit.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 101
Articolul 23 alineatul (1) litera (ha) (nouă)

(ha) data valabilităţii minime;

Or. de
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Justification

The expiry date should not only be indicated at the point of sale to the final consumer but in 
general in order to guarantee maximum protection of consumers and users. 

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 102
Articolul 23 alineatul (2)

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
informaţiile prevăzute la literele (c)-(f) şi (h)
de la alineatul respectiv pot apărea numai pe 
documentele comerciale aferente lotului, 
care trebuie furnizate odată cu sau înaintea 
livrării, cu condiţia ca menţiunea „destinat 
fabricării de produse alimentare şi nu 
vânzării cu amănuntul” să apară într-un loc 
vizibil cu uşurinţă pe ambalaj sau pe 
recipientul produsului respectiv.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
informaţiile prevăzute la literele (c)-(f) şi
(ha) de la alineatul respectiv pot apărea 
numai pe documentele comerciale aferente 
lotului, care trebuie furnizate odată cu sau 
înaintea livrării, cu condiţia ca menţiunea 
„destinat fabricării de produse alimentare şi 
nu vânzării cu amănuntul” să apară într-un 
loc vizibil cu uşurinţă pe ambalaj sau pe 
recipientul produsului respectiv.

Or. de

Justification

Necessitated by the amendment to Paragraph 1. 

Amendament depus de David Martin, Åsa Westlund

Amendamentul 103
Articolul 23 alineatul (2a) (nou)

(2a) Prin derogare de la cerinţele de 
etichetare şi informare de la articolele 19-
22 şi de la alineatul (1) al prezentului 
articol, pentru livrările în vrac toate 
informaţiile pot apărea pe documentele 
justificative care trebuie trimise odată cu 
sau înainte de livrare.

Or. en

Justification

The current proposal makes no allowance for industrial supply of additives in tankers where 
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information requirements are different from packages and containers.

Amendament depus de John Bowis

Amendamentul 104
Articolul 23 alineatul (2a) (nou)

(2a) Prin derogare de la cerinţele de 
etichetare şi informare de la articolele 19-
22 şi de la alineatul (1) al prezentului 
articol, pentru livrările în vrac toate 
informaţiile pot apărea pe documentele 
justificative care trebuie trimise odată cu 
sau înainte de livrare.

Or. en

Justification

The current proposal makes no allowance for industrial supply of additives in tankers where 
information requirements are different from packages and containers.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 105
Articolul 24 alineatul (1) introducere

(1) Fără a aduce atingere Directivei 
2000/13/CE, aditivii alimentari destinaţi 
vânzării către consumatorul final pot fi 
comercializaţi numai dacă ambalajele lor 
conţin următoarele informaţii, care trebuie 
să fie vizibile cu uşurinţă, lizibile şi 
indelebile.

(1) Fără a aduce atingere Directivei 
2000/13/CE, aditivii alimentari destinaţi 
vânzării către consumatorul final pot fi 
comercializaţi numai dacă ambalajele lor 
conţin următoarele informaţii:

Or. de

Justification

The requirements are unclear. The value of the provisions of the labelling directive has been 
proven in the past, and they do not require any additional, bureaucratic supplement.
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Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 106
Articolul 24 alineatul (1) litera (a)

(a) denumirea sub care este vândut aditivul 
alimentar; denumirea este compusă din 
denumirea stabilită prin orice dispoziţie 
comunitară aplicabilă aditivului alimentar în 
cauză, precum şi numărul său E;

(a) denumirea sub care este vândut aditivul 
alimentar; denumirea este compusă din 
denumirea stabilită prin orice dispoziţie 
comunitară aplicabilă aditivului alimentar în 
cauză, sau numărul său E;

Or. en

Justification

Food labelling Directive 2000/13/EC, Article 6, states that ingredients belonging to one of the 
categories listed in Annex II (food additives, including sweeteners) "must be designated by the 
name of that category, followed by their specific name or EC number". To create consistency, 
legal certainty and to avoid consumer confusion, this legislation should be in line with the 
provisions of the food labelling Directive.   

Amendament depus de Carl Schlyter, Bart Staes

Amendamentul 107
Articolul 24 alineatul (3)

(3) Eticheta îndulcitorilor de masă care 
conţin polioli şi/sau aspartam şi/sau sare 
aspartam-acesulfam conţine următoarele 
avertismente:

(3)  Eticheta îndulcitorilor de masă şi a altor 
alimente care conţin polioli şi/sau aspartam 
şi/sau sare aspartam-acesulfam conţine 
următoarele avertismente:

(a) polioli: „consumul excesiv poate avea 
efecte laxative”;

(a) polioli: „consumul poate avea efecte 
laxative”;

(b) aspartam/sare aspartam-acesulfam: 
„conţine o sursă de fenilalanină”.

(b) aspartam/sare aspartam-acesulfam: 
„conţine o sursă de fenilalanină”.

Or. en

Justification

The labelling requirements should be extended to all sources of polyols and aspartame. The 
words “excessive consumption” would incite consumers to disregard the warning. 
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Amendament depus de Carl Schlyter, Bart Staes

Amendamentul 108
Articolul 24 alineatul (3a) (nou)

(3a) Eticheta produselor care conţin 
coloranţi azoici conţine avertismentul 
„coloranţii azoici pot provoca stări 
alergice.”

Or. en

Justification

Azo-Dyes can provoke allergenic reactions. Therefore a clear warning should be required by 
the regulation. 

Amendament depus de Bogusław Sonik

Amendamentul 109
Articolul 25

Articol eliminat

Or. en

Justification

see justification of amendment to Article 19.

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 110
Articolul 25

Articol eliminat

Or. en

Justification

see justification of amendment to Article 19.
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Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 111
Articolul 26 alineatul (1)

(1) Producătorul sau utilizatorul aditivului 
alimentar trebuie să informeze imediat 
Comisia cu privire la orice informaţie 
ştiinţifică sau tehnică nouă care ar putea 
afecta evaluarea siguranţei aditivului 
respectiv.

(1) Producătorul sau utilizatorul aditivului 
alimentar trebuie să informeze imediat 
Comisia cu privire la datele ştiinţifice sau 
informaţiile tehnice care îi sunt cunoscute 
şi disponibile care ar putea afecta evaluarea 
siguranţei aditivului respectiv.

Or. de

Justification

Producers of food additives normally do not have data on the actual use made of additives. 
Customers may use substances in various fields or food categories.

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 112
Articolul 26 alineatul (2)

(2) Producătorul sau utilizatorul unui aditiv 
alimentar trebuie să informeze Comisia, la 
cererea acesteia, cu privire la utilizările 
reale ale aditivului respectiv.

(2) Producătorii şi utilizatorii unui aditiv 
alimentar trebuie să coopereze cu Comisia 
pentru a obţine date cu privire la utilizările 
reale ale aditivului respectiv. Informaţiile 
furnizate trebuie păstrate confidenţiale.

Or. en

Justification

Producers and users of food additives, as key players in the food chain, have various data 
available to them. Both producers and users  should cooperate to assist the Commission in 
trying to compile data on the actual use of a food additive. This particular information, 
however should be kept confidential in order to prevent potential harm to commercial 
interests or interests on scientific research and development.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 113
Articolul 26 alineatul (2)
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(2) Producătorul sau utilizatorul unui aditiv 
alimentar trebuie să informeze Comisia, la 
cererea acesteia, cu privire la utilizările reale 
ale aditivului respectiv.

(2) Producătorul sau utilizatorul unui aditiv 
alimentar trebuie să informeze Comisia, la 
cererea acesteia, cu privire la utilizările reale 
ale aditivului respectiv, în măsura în care 
datele îi sunt disponibile. Informaţiile 
furnizate trebuie păstrate confidenţiale.

Or. de

Justification

Producers of food additives normally do not have data on the actual use made of additives. 
Customers may use substances in various fields or food categories. Moreover, the information 
provided - particularly if it relates to production quantities - constitutes trade secrets and 
should therefore be treated as confidential.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 114
Articolul 27 alineatul (1)

(1) Statele membre dispun de un sistem de 
monitorizare a consumului şi a utilizării de 
aditivi alimentari şi comunică concluziile lor 
în fiecare an Comisiei şi Autorităţii 
Europene pentru Siguranţa Alimentară 
(denumită în continuare „Autoritatea”).

(1) Statele membre dispun de un sistem de 
monitorizare a consumului şi a utilizării de 
aditivi alimentari, prin adoptarea unei 
abordări bazate pe risc, şi comunică 
concluziile lor la intervale corespunzătoare
Comisiei şi Autorităţii Europene pentru 
Siguranţa Alimentară (denumită în 
continuare „Autoritatea”).

Or. de

Justification

Particularly for small and medium-sized enterprises, the requirement to report annually is too 
bureaucratic and impractical. Its advantages are not obvious, either, as it would hardly be 
possible to process the findings. It seems more worthwhile for monitoring to concentrate on 
risks and on the problems which might arise.

Amendament depus de John Bowis

Amendamentul 115
Articolul 27 alineatul (1)

(1) Statele membre dispun de un sistem de (1) Statele membre dispun de un sistem de 
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monitorizare a consumului şi a utilizării de 
aditivi alimentari şi comunică concluziile lor 
în fiecare an Comisiei şi Autorităţii 
Europene pentru Siguranţa Alimentară 
(denumită în continuare „Autoritatea”).

monitorizare a consumului şi a utilizării de 
aditivi alimentari, prin adoptarea unei 
abordări bazate pe risc, şi comunică 
concluziile lor în fiecare an Comisiei şi 
Autorităţii Europene pentru Siguranţa 
Alimentară (denumită în continuare 
„Autoritatea”).

Or. en

Justification

It is important to target resources to where they can be of most benefit.  Monitoring should be 
targeted to those additives where there is a greater risk of consumption exceeding acceptable 
daily intakes.

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 116
Articolul 27 alineatul (1)

(2) Statele membre dispun de un sistem de 
monitorizare a consumului şi a utilizării de 
aditivi alimentari şi comunică concluziile lor 
în fiecare an Comisiei şi Autorităţii 
Europene pentru Siguranţa Alimentară 
(denumită în continuare „Autoritatea”).

(2) Statele membre dispun de un sistem de 
monitorizare a consumului şi a utilizării de 
aditivi alimentari, prin adoptarea unei 
abordări bazate pe risc, şi comunică 
concluziile lor la intervale corespunzătoare
Comisiei şi Autorităţii Europene pentru 
Siguranţa Alimentară (denumită în 
continuare „Autoritatea”).

Or. de

Justification

Particularly for small and medium-sized enterprises, the requirement to report annually is too 
bureaucratic and impractical. Its advantages are not obvious, either, as it would hardly be 
possible to process the findings. It seems more worthwhile for monitoring to concentrate on 
risks and on the problems which might arise.

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 117
Articolul 27 alineatul (1)

(1) Statele membre dispun de un sistem de (1) Statele membre dispun de un sistem de 
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monitorizare a consumului şi a utilizării de 
aditivi alimentari şi comunică concluziile lor 
în fiecare an Comisiei şi Autorităţii 
Europene pentru Siguranţa Alimentară 
(denumită în continuare „Autoritatea”).

monitorizare a consumului şi a utilizării de 
aditivi alimentari, şi în special a 
consumului şi a utilizării de către femeile 
însărcinate, sugari şi copii, şi comunică 
concluziile lor în fiecare an Comisiei şi 
Autorităţii Europene pentru Siguranţa 
Alimentară (denumită în continuare 
„Autoritatea”).

Or. en

Justification

Certain additives have very different health effects on infants and children as their bodies 
develop and grow. MSG and other excitotoxins for example have been shown by studies to 
have neurodegenerative effects.

Amendament depus de Åsa Westlund

Amendamentul 118
Articolul 27 alineatul (2)

(2) După consultarea Autorităţii, se poate 
adopta o metodologie comună pentru 
colectarea de către statele membre a 
informaţiilor privind consumul de aditivi 
alimentari în Comunitate, în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 28 
alineatul (2).

(2) După consultarea Autorităţii, se poate 
adopta o metodologie comună pentru 
colectarea de către statele membre a 
informaţiilor privind consumul de aditivi 
alimentari în Comunitate, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control
menţionată la articolul 28 alineatul (2a).

Or. en

Justification

This amendment is needed in order to align the text to the provisions of the new comitology 
decisions.

Amendament depus de Carl Schlyter, Bart Staes

Amendamentul 119
Articolul 27 alineatul (2)

(2) După consultarea Autorităţii, se poate 
adopta o metodologie comună pentru 
colectarea de către statele membre a 

(2) După consultarea Autorităţii, se poate 
adopta o metodologie comună pentru 
colectarea de către statele membre a 
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informaţiilor privind consumul de aditivi 
alimentari în Comunitate, în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 28 
alineatul (2).

informaţiilor privind consumul de aditivi 
alimentari în Comunitate, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control
menţionată la articolul 28 alineatul (2a).

Or. en

Justification

The new comitology procedure with scrutiny has to be applied for establishing the 
methodology for an effective monitoring provision.

Amendament depus de Mojca Drčar Murko

Amendamentul 120
Articolul 27 alineatul (2)

(2) După consultarea Autorităţii, se poate
adopta o metodologie comună pentru 
colectarea de către statele membre a 
informaţiilor privind consumul de aditivi 
alimentari în Comunitate, în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 28 
alineatul (2).

(2) După consultarea Autorităţii, trebuie să 
se adopte o metodologie comună pentru 
colectarea de către statele membre a 
informaţiilor privind consumul de aditivi 
alimentari în Comunitate, în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 28
alineatul (2).

Or. en

Justification

A common methodology is needed in order to ensure that the data collected can be compared.

Amendament depus de Åsa Westlund

Amendamentul 121
Articolul 30 alineatul (1)

(1) Aditivii alimentari autorizaţi în produsele 
alimentare în temeiul Directivelor 94/35/CE, 
94/36/CE şi 95/2/CE înainte de data intrării 
în vigoare a prezentului regulament şi 
condiţiilor lor de utilizare sunt repertoriaţi în 
anexa II la prezentul regulament după 
verificarea conformităţii lor cu articolele 5, 6 
şi 7 din prezentul regulament în 
conformitate cu procedura menţionată la 

(1) Aditivii alimentari autorizaţi în produsele 
alimentare în temeiul Directivelor 94/35/CE, 
94/36/CE şi 95/2/CE înainte de data intrării 
în vigoare a prezentului regulament şi 
condiţiilor lor de utilizare sunt repertoriaţi în 
anexa II la prezentul regulament după 
verificarea conformităţii lor cu articolele 5, 6 
şi 7 din prezentul regulament. Verificarea nu 
include o nouă evaluare a riscurilor de către 
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articolul 28 alineatul (2). Verificarea nu 
include o nouă evaluare a riscurilor de către 
Autoritate. Verificarea trebuie finalizată în 
termen de […]

Autoritate. Verificarea trebuie finalizată în 
termen de […].

Or. en

Justification

Amendament depus de Åsa Westlund

Amendamentul 122
Articolul 30 alineatul (1)

(1) Aditivii alimentari autorizaţi în produsele 
alimentare în temeiul Directivelor 94/35/CE, 
94/36/CE şi 95/2/CE înainte de data intrării
în vigoare a prezentului regulament şi 
condiţiilor lor de utilizare sunt repertoriaţi în 
anexa II la prezentul regulament după 
verificarea conformităţii lor cu articolele 5, 6 
şi 7 din prezentul regulament în conformitate 
cu procedura menţionată la articolul 28 
alineatul (2). Verificarea nu include o nouă 
evaluare a riscurilor de către Autoritate. 
Verificarea trebuie finalizată în termen de 
[…] 

(1) Aditivii alimentari autorizaţi în produsele 
alimentare în temeiul Directivelor 94/35/CE, 
94/36/CE şi 95/2/CE înainte de data intrării 
în vigoare a prezentului regulament şi 
condiţiilor lor de utilizare sunt repertoriaţi în 
anexa II la prezentul regulament după 
verificarea conformităţii lor cu articolele 5, 6 
şi 7 din prezentul regulament în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 28 alineatul (2a).
Verificarea nu include o nouă evaluare a 
riscurilor de către Autoritate. Verificarea 
trebuie finalizată în termen de […]. 

Or. en

Justification

This amendment is needed in order to align the text to the provisions of the new comitology 
decisions.

Amendament depus de Carl Schlyter, Bart Staes

Amendamentul 123
Articolul 30 alineatul (1)

(1) Aditivii alimentari autorizaţi în produsele 
alimentare în temeiul Directivelor 94/35/CE, 
94/36/CE şi 95/2/CE înainte de data intrării 

(1) Aditivii alimentari autorizaţi în produsele 
alimentare în temeiul Directivelor 94/35/CE, 
94/36/CE şi 95/2/CE înainte de data intrării 
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în vigoare a prezentului regulament şi 
condiţiilor lor de utilizare sunt repertoriaţi în 
anexa II la prezentul regulament după 
verificarea conformităţii lor cu articolele 5, 
6 şi 7 din prezentul regulament în 
conformitate cu procedura menţionată la
articolul 28 alineatul (2). Verificarea nu
include o nouă evaluare a riscurilor de către 
Autoritate. Verificarea trebuie finalizată în 
termen de […] 

în vigoare a prezentului regulament şi 
condiţiile lor de utilizare sunt repertoriaţi în 
anexa II la prezentul regulament după 
verificarea conformităţii lor cu prezentul 
regulament în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 28 alineatul (2a). Verificarea 
trebuie să includă o nouă evaluare a 
riscurilor de către Autoritate. Verificarea 
trebuie finalizată în termen de […]. 

Or. en

Justification

The new comitology procedure with scrutiny has to be applied for the review process. 
Compliance with all requirements of the new regulation has to be verified. 

Amendament depus de Åsa Westlund

Amendamentul 124
Articolul 30 alineatul (2)

(2) Aditivii alimentari autorizaţi în produsele 
alimentare ca substanţe suport în temeiul 
anexei V la Directiva 95/2/CE, precum şi 
condiţiile lor de utilizare, sunt repertoriaţi în 
anexa III partea 1 din prezentul regulament 
după verificarea conformităţii lor cu 
articolul 5 din prezentul regulament în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 28 alineatul (2). Verificarea nu 
include o nouă evaluare a riscurilor de către 
Autoritate. Verificarea trebuie finalizată în 
termen de […].

(2) Aditivii alimentari autorizaţi în produsele 
alimentare ca substanţe suport în temeiul 
anexei V la Directiva 95/2/CE, precum şi 
condiţiile lor de utilizare, sunt repertoriaţi în 
anexa III partea 1 din prezentul regulament 
după verificarea conformităţii lor cu 
articolul 5 din prezentul regulament. 
Verificarea nu include o nouă evaluare a 
riscurilor de către Autoritate. Verificarea 
trebuie finalizată în termen de […].

Or. en

Justification
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Amendament depus de Åsa Westlund

Amendamentul 125
Articolul 30 alineatul (2)

(2) Aditivii alimentari autorizaţi în produsele 
alimentare ca substanţe suport în temeiul 
anexei V la Directiva 95/2/CE, precum şi 
condiţiile lor de utilizare, sunt repertoriaţi în 
anexa III partea 1 din prezentul regulament 
după verificarea conformităţii lor cu 
articolul 5 din prezentul regulament în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 28 alineatul (2). Verificarea nu 
include o nouă evaluare a riscurilor de către 
Autoritate. Verificarea trebuie finalizată în 
termen de […].

(2) Aditivii alimentari autorizaţi în produsele 
alimentare ca substanţe suport în temeiul 
anexei V la Directiva 95/2/CE, precum şi 
condiţiile lor de utilizare, sunt repertoriaţi în 
anexa III partea 1 din prezentul regulament 
după verificarea conformităţii lor cu 
articolul 5 din prezentul regulament în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 28 alineatul (2a). Verificarea nu 
include o nouă evaluare a riscurilor de către 
Autoritate. Verificarea trebuie finalizată în 
termen de […].

Or. en

Justification

This amendment is needed in order to align the text to the provisions of the new comitology 
decisions.

Amendament depus de Åsa Westlund

Amendamentul 126
Articolul 30 alineatul (4)

(4) Pot fi adoptate orice măsuri tranzitorii 
corespunzătoare în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 28 
alineatul (2).

(4) Pot fi adoptate orice măsuri tranzitorii 
corespunzătoare în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control
menţionată la articolul 28 alineatul (2a).

Or. en

Justification

This amendment is needed in order to align the text to the provisions of the new comitology 
decisions.
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Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 127
Articolul 31 alineatul (1)

(1) Aditivii alimentari autorizaţi înainte de 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament fac obiectul unei noi evaluări a 
riscurilor realizate de Autoritate.

(1) Aditivii alimentari aflaţi pe piaţă la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament, dar care nu au fost revizuiţi şi 
care nu au primit un aviz pozitiv din partea 
Comitetului Ştiinţific pentru Alimentaţie 
sau a Autorităţii fac obiectul unei noi 
evaluări a riscurilor realizate de Autoritate.
Aceşti aditivi sunt autorizaţi pe piaţă până 
la noua evaluare a riscurilor realizată de 
Autoritate.

Or. en

Justification

Procedures for elaborate safety assessments that are based on the latest scientific knowledge, 
have been in place in the EU since the early nineties. Most of the additives marketed today 
have gone through this safety evaluation and are found to be safe. Food additives that have 
gone through a complete safety review under the previous legislation and consumed to a 
significant degree before the entry of this Regulation, and where no safety concerns have 
been raised, should be allowed on the market until the new risk assessment is carried out by 
the Authority.

Amendament depus de Åsa Westlund

Amendamentul 128
Articolul 31 alineatul (2)

(2) Evaluarea riscurilor realizată de 
Autoritate face parte din reverificarea care 
urmează a fi efectuată de către Comisie, 
asistată de Comitet, a tuturor aditivilor 
alimentari care au fost aprobaţi anterior 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament. Această reverificare se 
realizează pe baza condiţiilor de autorizare 
prevăzute în prezentul regulament şi pe 
baza unei evaluări a consumului şi a 
gestionării riscurilor.
Toţi aditivii alimentari care continuă să fie 
autorizaţi în cadrul Comunităţii sunt 
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transferaţi pe listele comunitare din 
anexele II şi III la prezentul regulament.  
Anexa III la prezentul regulament trebuie 
completată cu ceilalţi aditivi alimentari 
utilizaţi în aditivii şi enzimele alimentare, 
precum şi cu condiţiile lor de utilizare în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
[…] de stabilire a unei proceduri comune 
de autorizare a aditivilor alimentari, 
enzimelor şi aromelor alimentare. Pentru a 
permite o perioadă adecvată de tranziţie, 
dispoziţiile din anexa III, altele decât 
dispoziţiile referitoare la suporturile 
aditivilor alimentari nu ar trebui să se 
aplice până la [1.1.2011].

(2) După consultarea Autorităţii, se adoptă 
un program de evaluare a aditivilor în 
cauză, în termen de un an de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament, în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 28 alineatul (2). Programul de 
evaluare se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Reverificarea trebuie realizată pe baza unui 
program de evaluare adoptat, după 
consultarea Autorităţii, în termen de un an 
de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament. Programul de evaluare se 
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Or. en

Justification

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 129
Articolul 34 paragraful (3a) (nou)

Produsele alimentare care nu respectă 
cerinţele prezentului regulament dar au 
fost produse în conformitate cu legislaţia 
comunitară pot fi comercializate în 
perioada lor de conservare.

Or. de
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Justification

As the regulation partly includes new or supplementary labelling requirements for food 
additives, adequate transitional provisions are needed.

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 130
Anexa I punctul 5

(5) „substanţele suport” sunt substanţe 
folosite pentru a dizolva, dilua, dispersa sau 
a modifica fizic un aditiv alimentar, o aromă 
sau o enzimă alimentară fără a-i altera 
funcţiile (şi fără a exercita vreun efect 
tehnologic propriu) în scopul de a facilita 
manipularea, aplicarea sau folosirea 
acestuia;

(5) „substanţele suport” sunt substanţe 
folosite pentru a dizolva, dilua, dispersa sau 
a modifica fizic un aditiv alimentar sau o 
aromă, o enzimă alimentară, un nutrient 
sau/şi altă substanţă adăugată în scopuri 
alimentare sau fiziologice unui produs 
alimentar (sau aliment şi/sau supliment 
alimentar) fără a-i altera funcţiile (şi fără a 
exercita vreun efect tehnologic propriu) în 
scopul de a facilita manipularea, aplicarea 
sau folosirea acestuia;

Or. en

Justification

1. Carriers (food additives and/or food ingredients) are very often needed to facilitate the 
handling for the use of nutrients in foods and food supplements. This technological need is 
similar to food additives and flavourings that are also used at low levels.

2.  A harmonization on permitted carriers for nutrient preparations is needed with respect to 
recent regulatory developments on food supplements and food fortification. 

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 131
Anexa I punctul 5

(5) „substanţele suport” sunt substanţe 
folosite pentru a dizolva, dilua, dispersa sau 
a modifica fizic un aditiv alimentar sau o 
aromă sau o enzimă alimentară fără a-i 
altera funcţiile (şi fără a exercita vreun efect 
tehnologic propriu) în scopul de a facilita 

(5) „substanţele suport” sunt substanţe 
folosite pentru a dizolva, dilua, dispersa sau 
a modifica fizic un aditiv alimentar, o 
aromă, o enzimă alimentară, un nutrient sau 
o altă substanţă adăugată în scopuri 
alimentare sau fiziologice fără a-i altera 
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manipularea, aplicarea sau folosirea 
acestuia;

funcţiile (şi fără a exercita vreun efect 
tehnologic propriu) în scopul de a facilita 
manipularea, aplicarea sau folosirea 
acestuia;

Or. de

Justification

Carriers are not only used in conjunction with food additives, flavourings and enzymes, but 
also for nutrients and other substances with a nutritional or physiological effect. In 
connection with the general standard for food additives laid down in the Codex Alimentarius, 
an addition to the definition is likewise currently being debated.

Amendament depus de Mojca Drčar Murko

Amendamentul 132
Anexa I punctul 5

(5) „substanţele suport” sunt substanţe 
folosite pentru a dizolva, dilua, dispersa sau 
a modifica fizic un aditiv alimentar, o aromă 
sau o enzimă alimentară fără a-i altera 
funcţiile (şi fără a exercita vreun efect 
tehnologic propriu) în scopul de a facilita 
manipularea, aplicarea sau folosirea 
acestuia;

(5) „substanţele suport” sunt substanţe 
folosite pentru a dizolva, dilua, dispersa sau 
a modifica fizic un aditiv alimentar sau o 
aromă, o enzimă alimentară, un nutrient 
sau/şi o altă substanţă adăugată în scopuri 
alimentare sau fiziologice unui produs 
alimentar (sau aliment şi/sau supliment 
alimentar) fără a-i altera funcţiile (şi fără a 
exercita vreun efect tehnologic propriu) în 
scopul de a facilita manipularea, aplicarea 
sau folosirea acestuia;

Or. en

Justification

For the use of nutrients in food and food supplements very often carriers are needed to 
facilitate the handling. This technological need is similar to food additives and flavourings 
that are also used at low levels. A harmonization on permitted carriers for nutrient 
preparations is needed with respect to regulatory developments on food supplements and food 
fortification.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 133
Anexa III Titlu
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Lista comunitară a aditivilor alimentari 
autorizaţi în aditivii şi enzimele alimentare şi 
condiţiile de utilizare.

Lista comunitară a aditivilor alimentari 
autorizaţi în aditivii, enzimele alimentare şi 
aromele alimentare şi condiţiile de utilizare.

Or. de

Justification

In the interests of comprehensive and stringent legislation, flavourings should be specifically 
mentioned.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 134
Anexa III partea 3a (nouă)

Partea 3a Aditivii din aromele alimentare

Or. de

Justification

In the interests of comprehensive and stringent legislation, flavourings should be included.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 135
Anexa III partea 3b (nouă)

Partea 3b Substanţele suport din nutrienţi

Or. de

Justification

In the interests of comprehensive and stringent legislation, carriers should be included.
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