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Amendament depus de Åsa Westlund

Amendamentul 27
Considerentul 7a (nou)

(7a) Criteriile de autorizare stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. XXX/2006, 
Regulamentul (CE) nr . YYYX/2006 şi 
Regulamentul (CE) nr. ZZZ/2006 trebuie, 
de asemenea, îndeplinite în vederea 
autorizării în conformitate cu prezentul 
regulament. 

Or. en

Justification

This is self-evident but is not set out specifically in the Commission's proposal.
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Amendament depus de David Martin şi Åsa Westlund

Amendamentul 28
Considerentul 9

(9) Conform cadrului de evaluare a riscurilor 
în materie de securitate a produselor 
alimentare, definit de Regulamentul (CE) nr. 
178/2002 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire 
a principiilor şi cerinţelor generale ale 
legislaţiei din domeniul alimentar, de 
instituire a Autorităţii Europene pentru 
Siguranţa Alimentară şi de fixare a 
procedurilor privind siguranţa produselor 
alimentare, introducerea pe piaţă a 
substanţelor nu trebuie autorizată decât în 
urma unei evaluări ştiinţifice, la un nivel cât 
mai înalt, a riscurilor prezentate de acestea 
pentru sănătatea umană. Evaluarea, care 
trebuie efectuată sub responsabilitatea 
Autorităţii Europene pentru Siguranţa 
Alimentară (denumită în continuare 
„Autoritatea“), trebuie urmată de o decizie 
de gestionare a riscurilor din partea 
Comisiei, în cadrul unei proceduri de 
reglementare care să asigure o cooperare 
strânsă între Comisie şi statele membre.

(9) Conform cadrului de evaluare a riscurilor 
în materie de securitate a produselor 
alimentare, definit de Regulamentul (CE) nr. 
178/2002 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire 
a principiilor şi cerinţelor generale ale 
legislaţiei din domeniul alimentar, de 
instituire a Autorităţii Europene pentru 
Siguranţa Alimentară şi de fixare a 
procedurilor privind siguranţa produselor 
alimentare, introducerea pe piaţă a 
substanţelor nu trebuie autorizată decât în 
urma unei evaluări ştiinţifice independente, 
la un nivel cât mai înalt, a riscurilor 
prezentate de acestea pentru sănătatea 
umană. Evaluarea, care trebuie efectuată sub 
responsabilitatea Autorităţii Europene pentru 
Siguranţa Alimentară (denumită în 
continuare „Autoritatea“), trebuie urmată de 
o decizie de gestionare a riscurilor din partea 
Comisiei, în cadrul unei proceduri de 
reglementare care să asigure o cooperare 
strânsă între Comisie şi statele membre.

Or. en

Amendament depus de Mojca Drčar Murko

Amendamentul 29
Considerentul 10

(10) Este recunoscut faptul că nu se pot 
obţine toate informaţiile necesare unei 
decizii de gestionare a riscurilor doar pe 
baza evaluării ştiinţifice a riscurilor şi că pot
fi luaţi în considerare şi alţi factori legitimi 
şi pertinenţi pentru chestiunea în cauză.

(10) Este recunoscut faptul că nu se pot 
obţine toate informaţiile necesare unei 
decizii de gestionare a riscurilor doar pe 
baza evaluării ştiinţifice a riscurilor şi că 
trebuie luaţi în considerare şi alţi factori 
legitimi şi pertinenţi pentru chestiunea în 
cauză.

Or. en
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Justification

Other legitimate factors relevant to the matter - safety concerns related to the health of the 
consumer, reasonable technological need, and benefits and advantages for the consumer -
must be considered in all cases.

Amendament depus de David Martin şi Åsa Westlund

Amendamentul 30
Considerentul 13

(13) Procedura uniformă de autorizare a 
substanţelor trebuie să se conformeze 
cerinţelor de transparenţă şi informare a 
publicului, garantând, în acelaşi timp, 
dreptul celui care solicită autorizaţia de a 
păstra confidenţialitatea anumitor informaţii.

(13) Procedura uniformă de autorizare a 
substanţelor trebuie să se conformeze 
cerinţelor de transparenţă şi informare a 
publicului, garantând, în acelaşi timp, 
dreptul celui care solicită autorizaţia de a 
păstra confidenţialitatea anumitor informaţii, 
în cazuri justificate şi din motive clare.

Or. en

Amendament depus de David Martin şi Åsa Westlund

Amendamentul 31
Considerentul 16

(16) În scopul eficienţei şi simplificării 
legislative, trebuie examinată pe termen 
mediu posibilitatea de a extinde domeniul de 
aplicare a procedurii uniforme şi la alte 
reglementări din domeniul alimentar.

(16) În scopul eficienţei şi simplificării 
legislative, trebuie examinată pe termen 
mediu şi trebuie consultate toate părţile 
interesate cu privire la posibilitatea de a 
extinde domeniul de aplicare a procedurii 
uniforme şi la alte reglementări din 
domeniul alimentar.

Or. en

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 32
Considerentul 18
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(18) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament trebuie să 
fie adoptate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 
de stabilire a normelor privind execitarea 
competenţelor de executare conferite 
Comisiei9.

9 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(18) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament trebuie să 
fie adoptate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 
de stabilire a normelor privind exercitarea 
competenţelor de executare conferite 
Comisiei9. Comisia consultă, după caz, 
părţile implicate în pregătirea măsurilor 
care trebuie prezentate comitetului 
menţionat în decizia amintită mai sus.
9 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizia astfel cum a 
fost modificată de Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 
22.7.2006, p. 11).

Or. en

Justification

Specific provisions to allow for the informal consultation of stakeholders to take place prior 
to any Decision in the SCoFCAH should be included to ensure maximum transparency and 
openness.

Amendament depus de Carl Schlyter şi Bart Staes

Amendamentul 33
Articolul 1 alineatul (1)

(1) Prezentul regulament stabileşte o 
procedură uniformă de evaluare şi autorizare 
(denumită în continuare „procedura 
uniformă”) a aditivilor, enzimelor, aromelor 
şi surselor de arome alimentare utilizate sau 
destinate utilizării în sau împreună cu 
produsele alimentare (denumite în 
continuare „substanţe”), procedură care 
contribuie la libera circulaţie a substanţelor
în Comunitate.

(1) Prezentul regulament stabileşte o 
procedură uniformă de evaluare şi autorizare 
(denumită în continuare „procedura 
uniformă”) a aditivilor, enzimelor, aromelor 
şi surselor de arome alimentare utilizate sau 
destinate utilizării în sau împreună cu 
produsele alimentare (denumite în 
continuare „substanţe”), procedură care 
contribuie la îmbunătăţirea protecţiei 
consumatorilor şi a sănătăţii publice în 
Comunitate.

Or. en

Justification

The aim of the regulation should be to ensure a high level of public health and of consumer 
protection throughout the Community.
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Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 34
Articolul 1 alineatul (1) paragraful (1a) (nou)

Prezentul regulament nu se aplică 
produselor permise îm temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 10 noiembrie 2003 privind aromele de 
fum utilizate sau destinate utilizării în sau 
pe produsele alimentare1. 

1 JO L 309, 26.11.2003, p. 1.

Or. de

Justification

Smoke flavourings are adequately and appropriately governed by 
Regulation (EC) No 2065/2003. Explicitly exempting them from this regulation will make for 
clearer legislation.

Amendament depus de Carl Schlyter şi Bart Staes

Amendamentul 35
Articolul 2 alineatul (1)

(1) În cadrul fiecărei legislaţii sectoriale din 
domeniul alimentar, substanţele a căror 
introducere pe piaţa comunitară este 
autorizată figurează pe o listă (denumită în 
continuare „listă comunitară”) al cărei 
conţinut este determinat de legislaţia 
respectivă. Lista comunitară este actualizată 
de către Comisie. Se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

(1) În cadrul fiecărei legislaţii sectoriale din 
domeniul alimentar, substanţele a căror 
introducere pe piaţa comunitară este 
autorizată figurează pe o listă (denumită în 
continuare „listă comunitară”) al cărei 
conţinut este determinat de legislaţia 
respectivă. Lista comunitară este actualizată 
printr-un regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului. Se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justification

Most modifications and updates of the community list have been subject to controversial 
debates both in the European Parliament and in Council. Although often first reading 
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agreements could be achieved, the decision should not be left to the Commission and its 
comitology procedure.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 36
Articolul 2 alineatul (1) paragraful (1a) (nou)

Substanţele autorizate incluse pe lista 
comunitară pot fi folosite de către toţi 
operatorii din sectorul alimentar în 
condiţiile aplicabile lor, cu condiţia ca 
utilizarea lor să nu fie restricţionată în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (6) 
litera (a).

Or. de

Justification

The inclusion of a substance on Community lists requires extensive toxicological studies. It is 
understandable that responsible manufacturers who carry out these studies, making a large 
financial commitment in the process, are keen to benefit, at least for a certain amount of time, 
from the advantages associated with authorisation (see Amendment 60 by Horst 
Schnellhardt).

Amendament depus de Mojca Drčar Murko

Amendamentul 37
Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf

Cu toate acestea, pentru actualizările 
prevăzute la articolul 2 alineatul (2) literele 
(b) şi (c), Comisia nu solicită avizul 
Autorităţii decât în cazul în care acestea sunt 
susceptibile de a avea un efect asupra 
sănătăţii publice.

Cu toate acestea, pentru actualizările 
prevăzute la articolul 2 alineatul (2) literele 
(b) şi (c), Comisia nu solicită avizul 
Autorităţii decât în cazul în care acestea sunt 
susceptibile de a avea un efect asupra 
sănătăţii umane.

Or. en
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Amendment by Åsa Westlund

Amendamentul 38
Articolul 3 alineatele (3) şi (4)

(3) Procedura uniformă se încheie prin 
adoptarea de către Comisie a unui 
regulament în care se realizează actualizarea,
în conformitate cu articolul 7.

(3) Procedura uniformă se încheie prin 
adoptarea de către Parlamentul European şi 
Consiliu a unui regulament în care se 
realizează actualizarea. 

(4) Prin derogare de la alineatul (3), Comisia 
poate încheia procedura uniformă şi renunţa 
la actualizarea preconizată, în orice stadiu al 
procedurii, în cazul în care consideră că 
actualizarea respectivă nu este justificată. 
Comisia ia în considerare, atunci când este 
cazul, avizul Autorităţii, dispoziţiile 
pertinente din legislaţia comunitară, precum 
şi alţi factori legitimi, utili pentru 
examinarea chestiunii respective. 

(4) Prin derogare de la alineatul (3), Comisia 
poate încheia procedura uniformă şi renunţa 
la actualizarea preconizată, în orice stadiu al 
procedurii, până în momentul în care 
Parlamentului European şi Consiliului li se 
prezintă o propunere de regulament, în 
cazul în care consideră că actualizarea 
respectivă nu este justificată. Comisia ia în 
considerare, atunci când este cazul, avizul 
Autorităţii, dispoziţiile pertinente din 
legislaţia comunitară, precum şi alţi factori 
legitimi, utili pentru examinarea chestiunii 
respective. 

În această situaţie şi dacă este cazul, 
Comisia informează direct solicitantul, 
indicând în scrisoarea sa motivele pentru 
care a considerat actualizarea nejustificată.

În această situaţie şi dacă este cazul, 
Comisia informează direct solicitantul, 
indicând în scrisoarea sa motivele pentru 
care a considerat actualizarea nejustificată.

Or. en

Justification

The common procedure should be based on co-decision. Modifications and updates of the 
community list have often been subject to controversial debates both in the European 
Parliament and in Council, thus it should not be left to the Commission and its comitology 
procedure.

Amendament depus de Carl Schlyter şi Bart Staes

Amendamentul 39
Articolul 3 alineatul (3)

(3) Procedura uniformă se încheie prin 
adoptarea de către Comisie a unui 
regulament în care se realizează 
actualizarea, în conformitate cu articolul 7.

(3) Procedura uniformă se încheie prin 
adoptarea de către Comisie a unei propuneri 
legislative de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului în care se 
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realizează actualizarea. 

Or. en

Justification

Most modifications and updates of the community list have been subject to controversial 
debates both in the European Parliament and in Council. Although often first reading 
agreements could be achieved, the decision should not be left to the Commission and its 
comitology procedure. 

Amendament depus de Carl Schlyter şi Bart Staes

Amendamentul 40
Articolul 4 alineatul (1)

(1) Atunci când primeşte o cerere de 
actualizare a listei comunitare, Comisia:
(a) adresează în scris solicitantului o 
confirmare de primire în termen de 14 zile 
lucrătoare de la primirea cererii;

(b) dacă este cazul, transmite cererea 
Autorităţii şi îi solicită avizul.

Accesul statelor membre la cererea 
respectivă este conferit de către Comisie.

(1) Atunci când primeşte o cerere de 
actualizare a listei comunitare, Comisia:
(a) adresează în scris solicitantului o 
confirmare de primire în termen de 14 zile 
lucrătoare de la primirea cererii;

(b) transmite cererea Autorităţii şi îi solicită 
avizul.

Accesul Parlamentului European şi al 
statelor membre la cererea respectivă este 
conferit de către Comisie.

Or. en

Justification

Most modifications and updates of the community list have been subject to controversial 
debates both in the European Parliament and in Council. Although often first reading 
agreements could be achieved, the decision should not be left to the Commission and its 
comitology procedure. 

Amendament depus de David Martin

Amendamentul 41
Articolul 4

(1) Atunci când primeşte o cerere de (1) Atunci când primeşte o cerere de 



AM\658345RO.doc 9/21 PE 386.368v02-00

RO

actualizare a listei comunitare, Comisia:
(a) adresează în scris solicitantului o 
confirmare de primire în termen de 14 zile 
lucrătoare de la primirea cererii;

(b) dacă este cazul, transmite cererea 
Autorităţii şi îi solicită avizul.

Accesul statelor membre la cererea 
respectivă este conferit de către Comisie.

(2) Atunci când iniţiază procedura din 
proprie iniţiativă, Comisia informează 
statele membre şi, dacă este cazul, solicită 
Autorităţii un aviz.

actualizare a listei comunitare, Comisia:
(a) adresează în scris solicitantului o 
confirmare de primire în termen de 14 zile 
lucrătoare de la primirea cererii;

(b) dacă este cazul, transmite cererea 
Autorităţii şi îi solicită avizul.

Accesul statelor membre şi al părţilor 
interesate la cererea respectivă este conferit 
de către Comisie.
(2) Atunci când iniţiază procedura din 
proprie iniţiativă, Comisia informează 
statele membre şi toate părţile interesate şi, 
dacă este cazul, solicită Autorităţii un aviz.

Or. en

Amendament depus de Carl Schlyter şi Bart Staes

Amendamentul 42
Articolul 6 alineatul (1)

(1) În cazurile, justificate corespunzător, în 
care Autoritatea cere solicitantului informaţii 
suplimentare, termenul menţionat la articolul 
5 alineatul (1) poate fi prelungit. După 
consultarea solicitantului, Autoritatea 
fixează un termen în care se pot furniza 
informaţiile şi informează Comisia cu 
privire la termenul adiţional necesar. În 
cazul în care Comisia nu prezintă obiecţii în 
termen de opt zile lucrătoare de la 
informarea sa de către Autoritate, termenul 
prevăzut la articolul 5 alineatul (1) se 
prelungeşte automat cu termenul adiţional. 

(1) În cazul în care Autoritatea cere 
solicitantului informaţii suplimentare, 
termenul menţionat la articolul 5 alineatul 
(1) poate fi prelungit. După consultarea 
solicitantului, Autoritatea fixează un termen 
în care se pot furniza informaţiile şi 
informează Comisia cu privire la termenul 
adiţional necesar. În cazul în care Comisia 
nu prezintă obiecţii în termen de opt zile 
lucrătoare de la informarea sa de către 
Autoritate, termenul prevăzut la articolul 5 
alineatul (1) se prelungeşte automat cu 
termenul adiţional. 

Or. en

Justification
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Amendament depus de Åsa Westlund

Amendamentul 43
Articolul 7

În termen de nouă luni de la emiterea 
avizului Autorităţii, Comisia înaintează 
comitetului menţionat la articolul 14 
alineatul (1) un proiect de regulament în 
care se actualizează lista comunitară, ţinând 
cont de avizul Autorităţii, de dispoziţiile 
pertinente din legislaţia comunitară şi de alţi 
factori legitimi, utili pentru examinarea 
chestiunii respective.

În cazul în care proiectul de regulament nu 
este în conformitate cu avizul Autorităţii, 
Comisia trebuie să ofere o explicaţie a 
acestei divergenţe.

Regulamentul trebuie adoptat în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 14 alineatul (2).

În termen de nouă luni de la emiterea 
avizului Autorităţii, Comisia înaintează 
Parlamentului European şi Consiliului o 
propunere de regulament în care se 
actualizează lista comunitară, ţinând cont de 
avizul Autorităţii, de dispoziţiile pertinente 
din legislaţia comunitară şi de alţi factori 
legitimi, utili pentru examinarea chestiunii 
respective.

În cazul în care propunerea de regulament 
nu este în conformitate cu avizul Autorităţii, 
Comisia trebuie să ofere o explicaţie a 
acestei divergenţe.

Or. en

Justification

Most modifications and updates of the community list have been subject to controversial 
debates both in the European Parliament and in Council. Although often first reading 
agreements could be achieved, the decision should not be left to the Commission and its 
comitology procedure.

Amendament depus de Carl Schlyter şi Bart Staes

Amendamentul 44
Articolul 7

În termen de nouă luni de la emiterea 
avizului Autorităţii, Comisia înaintează 
comitetului menţionat la articolul 14 
alineatul (1) un proiect de regulament în 
care se actualizează lista comunitară, ţinând 
cont de avizul Autorităţii, de dispoziţiile 
pertinente din legislaţia comunitară şi de alţi 
factori legitimi, utili pentru examinarea 
chestiunii respective.

În termen de nouă luni de la emiterea 
avizului Autorităţii, Comisia înaintează 
Parlamentului European şi Consiliului o 
propunere de regulament în care se 
actualizează lista comunitară, ţinând cont de 
avizul Autorităţii, de dispoziţiile pertinente 
din legislaţia comunitară şi de alţi factori 
legitimi, utili pentru examinarea chestiunii 
respective.
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În cazul în care proiectul de regulament nu 
este în conformitate cu avizul Autorităţii, 
Comisia trebuie să ofere o explicaţie a 
acestei divergenţe.

Regulamentul trebuie adoptat în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 14 alineatul (2).

În cazul în care propunerea de regulament 
nu este în conformitate cu avizul Autorităţii, 
Comisia trebuie să ofere o explicaţie a 
acestei divergenţe.

Or. en

Justification

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 45
Articolul 7 primul paragraf

În termen de nouă luni de la emiterea 
avizului Autorităţii, Comisia înaintează 
comitetului menţionat la articolul 14 
alineatul (1) un proiect de regulament în care 
se actualizează lista comunitară, ţinând cont 
de avizul Autorităţii, de dispoziţiile 
pertinente din legislaţia comunitară şi de alţi 
factori legitimi, utili pentru examinarea 
chestiunii respective.

În termen de şase luni de la emiterea 
avizului Autorităţii, Comisia înaintează 
comitetului menţionat la articolul 14 
alineatul (1) un proiect de regulament în care
se actualizează lista comunitară, ţinând cont 
de avizul Autorităţii, de dispoziţiile 
pertinente din legislaţia comunitară şi de alţi 
factori legitimi, utili pentru examinarea 
chestiunii respective.

Or. de

Justification

Following the development of a new substance, businesses should not have to wait more than 
a year for authorisation. In any case, the necessary flexibility is provided for with regard to 
lengthy procedures.

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 46
Articolul 7 alineatul (1)
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În termen de nouă luni de la emiterea 
avizului Autorităţii, Comisia înaintează 
comitetului menţionat la articolul 14 
alineatul (1) un proiect de regulament în care 
se actualizează lista comunitară, ţinând cont 
de avizul Autorităţii, de dispoziţiile 
pertinente din legislaţia comunitară şi de alţi 
factori legitimi, utili pentru examinarea 
chestiunii respective.

În termen de trei luni de la emiterea avizului 
Autorităţii, Comisia înaintează comitetului 
menţionat la articolul 14 alineatul (1) un 
proiect de regulament în care se actualizează 
lista comunitară, ţinând cont de avizul 
Autorităţii, de dispoziţiile pertinente din 
legislaţia comunitară şi de alţi factori 
legitimi, utili pentru examinarea chestiunii 
respective.

Or. en

Justification

1. Regulations 1831/2003 (Feed Additives) and 1829/2003 (GM Food & Feed) both allow 
three months for the Commission to draft a regulation and propose amendments to the 
regulations for submission to the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health 
(SCFCAH); Three months instead of the long time-period of nine months, would create 
consistency with other EU food safety Regulation. 
2. A time-period of nine months is a lengthy time-period that will put a heavy and unequal 
burden on the Small and Medium Sized Enterprises (SME's) ; they usually do not have the 
resources that large established companies possess and that would give them the luxury to 
wait for procedures and outcomes (See e.g. also 6.3.1.6 of "Impact Assessment" of 
"Commission Staff Working Document ; Annex to the Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the Council on food enzymes and amending Council directive 
83/417/EEC, Council Regulation (EC) No 1493/1999, Directive 2000/13/EC, and Council 
Directive 20001/112/EC". ) 

Amendament depus de Mojca Drčar Murko

Amendamentul 47
Articolul 7 alineatele (1) şi (2)

În termen de nouă luni de la emiterea 
avizului Autorităţii, Comisia înaintează 
comitetului menţionat la articolul 14 
alineatul (1) un proiect de regulament în care 
se actualizează lista comunitară, ţinând cont 
de avizul Autorităţii, de dispoziţiile 
pertinente din legislaţia comunitară şi de alţi 
factori legitimi, utili pentru examinarea 
chestiunii respective.
În cazul în care proiectul de regulament nu 
este în conformitate cu avizul Autorităţii, 
Comisia trebuie să ofere o explicaţie a 

În termen de şase luni de la emiterea 
avizului Autorităţii, Comisia înaintează 
comitetului menţionat la articolul 14 
alineatul (1) un proiect de regulament în care 
se actualizează lista comunitară, ţinând cont 
de avizul Autorităţii, de dispoziţiile 
pertinente din legislaţia comunitară şi de alţi 
factori legitimi, utili pentru examinarea 
chestiunii respective.
În cazul în care proiectul de regulament nu 
este în conformitate cu avizul Autorităţii, 
Comisia trebuie să ofere o explicaţie a 
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acestei divergenţe. motivelor deciziei sale.

Or. en

Justification

Six months for submitting a proposal under the comitology procedure should be sufficient. 
Reasons for the decision of the Commission should be explained where the draft regulation 
differs from the opinion of the Authority.

Amendament depus de Bogusław Sonik

Amendamentul 48
Articolul 7 alineatul (1) 

În termen de nouă luni de la emiterea 
avizului Autorităţii, Comisia înaintează 
comitetului menţionat la articolul 14 
alineatul (1) un proiect de regulament în care 
se actualizează lista comunitară, ţinând cont 
de avizul Autorităţii, de dispoziţiile 
pertinente din legislaţia comunitară şi de alţi 
factori legitimi, utili pentru examinarea 
chestiunii respective.

În termen de şase luni de la emiterea 
avizului Autorităţii, Comisia înaintează 
comitetului menţionat la articolul 14 
alineatul (1) un proiect de regulament în care 
se actualizează lista comunitară, ţinând cont 
de avizul Autorităţii, de dispoziţiile 
pertinente din legislaţia comunitară şi de alţi 
factori legitimi, utili pentru examinarea 
chestiunii respective.

Or. pl

Justification

The provisions for the common authorisation procedure are unduly lengthy.  Following the 
six months allocated to the EFSA to give its opinion, the Commission then proposes to take 
nine months to submit a proposal under the comitology procedure.  Six months in this respect 
should be sufficient.

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 49
Articolul 7 alineatele (1) şi (2)

În termen de nouă luni de la emiterea 
avizului Autorităţii, Comisia înaintează 

În termen de şase luni de la emiterea 
avizului Autorităţii, Comisia înaintează 
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comitetului menţionat la articolul 14 
alineatul (1) un proiect de regulament în care 
se actualizează lista comunitară, ţinând cont 
de avizul Autorităţii, de dispoziţiile 
pertinente din legislaţia comunitară şi de alţi 
factori legitimi, utili pentru examinarea 
chestiunii respective.
În cazul în care proiectul de regulament nu 
este în conformitate cu avizul Autorităţii, 
Comisia trebuie să ofere o explicaţie a 
acestei divergenţe.

comitetului menţionat la articolul 14 
alineatul (1) un proiect de regulament în care 
se actualizează lista comunitară, ţinând cont 
de avizul Autorităţii, de dispoziţiile 
pertinente din legislaţia comunitară şi de alţi 
factori legitimi, utili pentru examinarea 
chestiunii respective.
În cazul în care proiectul de regulament nu 
este în conformitate cu avizul Autorităţii, 
Comisia trebuie să ofere o explicaţie a 
motivelor deciziei sale.

Or. en

Justification

The provisions for the common authorisation procedure are unduly lengthy.  Following the 6 
months allocated to EFSA to give its opinion, the Commission then proposes to take 9 months 
to submit a proposal under the Comitology procedure.  Six months in this respect should be 
sufficient.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 50
Articolul 7 alineatul (2a) (nou)

În cazul în care Comisia nu solicită 
Autorităţii un aviz, perioada menţionată la 
alineatul (1) începe din momentul în care 
Comisiei i se prezintă o cerere valabilă.

Or. de

Justification

The deadline should be clearly stated even in the case of registrations, for which an opinion 
from the Authority is not required.

Amendament depus de Mojca Drčar Murko

Amendamentul 51
Articolul 8 alineatul (1)

(1) În cazul în care cere solicitantului (1) În cazul în care cere solicitantului 
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informaţii suplimentare privind aspecte ale 
gestionării riscurilor, Comisia fixează, de 
comun acord cu acesta, un termen în care 
informaţiile respective pot fi furnizate. În 
astfel de cazuri, perioada menţionată la 
articolul 7 trebuie prelungită corespunzător.

informaţii suplimentare privind aspecte ale 
gestionării riscurilor, Comisia fixează, de 
comun acord cu acesta, un termen în care 
informaţiile respective pot fi furnizate. În 
astfel de cazuri, Comisia poate prelungi
perioada menţionată la articolul 7 şi 
informează statele membre cu privire la 
această prelungire.

Or. en

Amendament depus de Carl Schlyter şi Bart Staes

Amendamentul 52
Articolul 8 alineatul (2)

(2) În cazul în care informaţiile suplimentare 
nu sunt comunicate în termenul adiţional 
prevăzut la alineatul (1), Comisia acţionează
pe baza informaţiilor deja deţinute. 

(2) În cazul în care informaţiile suplimentare 
nu sunt comunicate în termenul adiţional 
prevăzut la alineatul (1), Comisia 
prelungeşte perioada menţionată la 
articolul 7 sau respinge cererea. 

Or. en

Justification

If the applicants do not supply data requested within a reasonable time frame, the 
Commission should be given more time for the assessment.

Amendament depus de Mojca Drčar Murko

Amendamentul 53
Articolul 10

Termenele prevăzute la articolul 5 alineatul 
(1) şi articolul 7 pot fi prelungite de către 
Comisie din proprie iniţiativă sau, dacă este 
cazul, la cererea Autorităţii, în cazul în care 
natura chestiunilor examinate justifică acest 
lucru, fără a aduce atingere articolului 6 
alineatul (1) şi articolului 8 alineatul (1). În 
această situaţie şi dacă este cazul, Comisia 
informează solicitantul cu privire la 
prelungirea termenului şi la justificarea 

Termenele prevăzute la articolul 5 alineatul 
(1) şi articolul 7 pot fi prelungite de către 
Comisie din proprie iniţiativă sau, dacă este 
cazul, la cererea Autorităţii, în cazul în care 
natura chestiunilor examinate justifică acest 
lucru, fără a aduce atingere articolului 6 
alineatul (1) şi articolului 8 alineatul (1). În 
această situaţie, Comisia informează 
solicitantul şi statele membre cu privire la 
prelungirea termenului şi la justificarea 
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acesteia. acesteia.

Or. en

Justification

The applicant should always be informed of any extension of the time limits. Member states 
should be informed as well.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 54
Articolul 10

Termenele prevăzute la articolul 5 alineatul 
(1) şi articolul 7 pot fi prelungite de către 
Comisie din proprie iniţiativă sau, dacă este 
cazul, la cererea Autorităţii, în cazul în care 
natura chestiunilor examinate justifică acest 
lucru, fără a aduce atingere articolului 6 
alineatul (1) şi articolului 8 alineatul (1). În 
această situaţie şi dacă este cazul, Comisia 
informează solicitantul cu privire la 
prelungirea termenului şi la justificarea 
acesteia.

Termenele prevăzute la articolul 5 alineatul 
(1) şi articolul 7 pot fi prelungite de către 
Comisie din proprie iniţiativă sau, dacă este 
cazul, la cererea Autorităţii, în cazul în care 
natura chestiunilor examinate justifică acest 
lucru, fără a aduce atingere articolului 6 
alineatul (1) şi articolului 8 alineatul (1). În 
această situaţie, Comisia informează 
solicitantul cu privire la prelungirea 
termenului şi la justificarea acesteia.

Or. de

Justification

The applicant should always be informed of any extension of the time limit.  To be able to 
plan, applicants need to be informed of an extension in good time and of the reasons for it.

Amendament depus de David Martin

Amendamentul 55
Articolul 11

Autoritatea asigură transparenţa activităţilor 
sale, în conformitate cu articolul 38 din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002. În primul 
rând, ea îşi face publice avizele în cel mai 
scurt timp. Autoritatea face publice, de 
asemenea, solicitările de aviz şi prelungirea 

Autoritatea asigură transparenţa activităţilor 
sale, în conformitate cu articolul 38 din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002. În primul 
rând, ea îşi face publice avizele în cel mai 
scurt timp, împreună cu toate cererile şi 
materialele conexe. Autoritatea face 
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termenelor prevăzute la articolul 6 alineatul 
(1).

publice, de asemenea, solicitările de aviz şi 
prelungirea termenelor prevăzute la articolul 
6 alineatul (1).

Or. en

Amendament depus de Mojca Drčar Murko

Amendamentul 56
Articolul 12 alineatul (3)

(3) Comisia hotărăşte care informaţii pot 
rămâne confidenţiale şi informează 
solicitantul cu privire la aceasta.

(3) Comisia hotărăşte care informaţii pot 
rămâne confidenţiale şi informează 
solicitantul şi statele membre cu privire la 
aceasta.

Or. en

Justification

Member states should also be informed.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 57
Articolul 12 alineatul (3)

(3) Comisia hotărăşte care informaţii pot 
rămâne confidenţiale şi informează 
solicitantul cu privire la aceasta.

(3) După consultarea solicitantului, 
Comisia hotărăşte care informaţii pot 
rămâne confidenţiale şi informează 
solicitantul cu privire la aceasta.

Or. de

Justification

The applicant should have the right to be informed of the decision at an early opportunity. 
Producers should also be able to present their point of view and give their opinion on the 
Commission's position.
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Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 58
Articolul 12 alineatul (3)

(3) Comisia hotărăşte care informaţii pot 
rămâne confidenţiale şi informează 
solicitantul cu privire la aceasta.

(3) Comisia stabileşte, împreună cu 
solicitantul, ce informaţii pot rămâne 
confidenţiale.

Or. en

Justification

Involvement from - and interaction with the applicant to determine which information can 
remain confidential, is essential in the earliest stage of the procedure ; Only then the 
confidentiality of information, that may in its total combination otherwise potentially harm 
the commercial interests or interests on scientific research and development of the applicant, 
is guaranteed.

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 59
Articolul 12 alineatul (4)

(4) După ce a luat cunoştinţă de poziţia 
Comisiei, solicitantul dispune de un termen 
de trei săptămâni pentru a-şi retrage cererea, 
păstrând astfel confidenţialitatea 
informaţiilor comunicate. Se păstrează 
confidenţialitatea până la expirarea acestui 
termen.

(4) După ce a luat cunoştinţă de poziţia 
Comisiei, solicitantul dispune de un termen 
de trei săptămâni pentru a-şi retrage cererea, 
păstrând astfel confidenţialitatea 
informaţiilor comunicate, sau pentru a face 
recurs împotriva poziţiei Comisiei. Comisia 
dispune ulterior de o perioadă de două luni 
în care să adopte o decizie finală privind 
recursul. Se păstrează confidenţialitatea 
până la expirarea perioadei iniţiale de trei 
săptămâni sau, în cazul unui recurs, până 
la adoptarea deciziei finale.

Or. en

Justification

To create a right of appeal for applicants towards the decisions of the Commission related to 
the confidentiality of information. 
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Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 60
Articolul 12 alineatul (6)

(6) Dacă solicitantul îşi retrage sau şi-a 
retras cererea, Autoritatea, Comisia şi statele 
membre respectă confidenţialitatea 
informaţiilor comerciale şi industriale, 
inclusiv a celor din domeniul cercetării şi 
dezvoltării, precum şi a informaţiilor al 
căror caracter confidenţial face obiectul 
unui dezacord între Comisie şi solicitant.

(6) Dacă solicitantul îşi retrage sau şi-a 
retras cererea, Autoritatea, Comisia şi statele 
membre respectă confidenţialitatea tuturor 
informaţiilor furnizate în cerere.

Or. en

Justification

In order to protect the potential harm to the commercial interests or interests on scientific 
research and development of the applicant, it is essential to ensure the protection of the 
interests of the applicant by keeping all the information in the application and in its total 
combination, confidential. 

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 61
Articolul 12 alineatul (6a) (nou)

(6a) Datele ştiinţifice, precum şi orice alte 
informaţii furnizate de solicitanţi nu pot fi 
folosite de un solicitant ulterior timp de 
zece ani de la data autorizării, cu excepţia 
cazului în care solicitantul ulterior a ajuns 
la un acord cu solicitantul precedent 
conform căruia aceste date şi informaţii pot 
fi folosite, iar costurile sunt suportate în 
comun, atunci când:
(a) datele ştiinţifice şi alte informaţii au 
fost desemnate ca protejate prin drepturi de 
autor de către solicitantul precedent în 
momentul în care a fost făcută cererea 
precedentă; 
(b) solicitantul precedent deţinea drepturi 
exclusive pentru datele protejate prin 
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drepturi de autor în momentul în care a 
fost făcută cererea precedentă; 
(c) aditivul alimentar nu ar fi putut fi 
autorizat fără prezentarea de către 
solicitantul precedent a datelor protejate 
prin drepturi de autor. 

Or. de

Justification

The inclusion of a substance on Community lists requires extensive toxicological studies. It is 
understandable that responsible manufacturers who carry out these studies, making a large 
financial commitment in the process, are keen to benefit, at least for a certain amount of time, 
from the advantages associated with authorisation. 

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 62
Articolul 12 alineatul (7a) (nou)

(7a) Datele ştiinţifice, precum şi orice alte 
informaţii furnizate de solicitanţi nu pot fi 
folosite de un solicitant ulterior timp de 
zece ani de la data autorizării, cu excepţia 
cazului în care solicitantul ulterior a ajuns 
la un acord cu solicitantul precedent 
conform căruia aceste date şi informaţii pot 
fi folosite, iar costurile sunt suportate în 
comun, atunci când:
(a) datele ştiinţifice şi alte informaţii au 
fost desemnate ca protejate prin drepturi de 
autor de către solicitantul precedent în 
momentul în care a fost făcută cererea 
precedentă; 
(b) solicitantul precedent deţinea drepturi 
exclusive pentru datele protejate prin 
drepturi de autor în momentul în care a 
fost făcută cererea precedentă; 
(c) aditivul alimentar nu ar fi putut fi 
autorizat fără prezentarea de către 
solicitantul precedent a datelor protejate 
prin drepturi de autor. 
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Or. en

Justification

1. In order to stimulate Research and Development within the food additive industry, it is 
appropriate to protect proprietary data that result from investment made by innovators for 
the gathering of the information and data that support the application under this Regulation. 
This protection however should be limited in time in order to avoid unnecessary duplication 
of studies, repetition of animal testing and not to impair competition. 
2. A time period of 10 years in order to protect proprietary data would create consistency 
with the other EU food safety legislation 1829/2003 (GM Food & Feed), where Article 31 
states that "The scientific data and other information in the application may not be used for 
the benefit of another applicant for a period of 10 years  from the date of authorisation, 
unless the other applicant has agreed with the authorisation holder." 
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