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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare 
majoritatea voturilor exprimate

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

**II Procedura de cooperare (a doua lectură) 
majoritatea voturilor exprimate pentru aprobarea poziţiei comune 
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau modifica poziţia comună

*** Aviz conform 
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

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

***II Procedura de codecizie (a doua lectură) 
majoritatea voturilor exprimate pentru aprobarea poziţiei comune 
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură) 
majoritatea voturilor exprimate pentru aprobarea proiectului 
comun

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

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate 
utilizării în sau pe produsele alimentare şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 
1576/89 al Consiliului, a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a 
Regulamentului (CE) nr. 2232/96 şi a Directivei 2000/13/CE
(COM(2006)0427 – C6-0259/2006 – 2006/0147(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului 
[COM(2006)0427]1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolele 37 şi 95 din Tratatul CE, în temeiul 
cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0259/2006),

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 
(A6-0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

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

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
CONSIDERENTUL 5

În scopul protejării sănătăţii umane, 
domeniul de aplicare a prezentului 
regulament acoperă aromele, materiile 
sursă pentru arome şi produsele alimentare 
care conţin arome. De asemenea, acoperă 
anumite ingrediente alimentare cu 
proprietăţi aromatizante care sunt adăugate 
produselor alimentare în scopul principal 

În scopul protejării sănătăţii umane, 
domeniul de aplicare a prezentului 
regulament acoperă aromele, materiile 
sursă pentru arome şi produsele alimentare 
care conţin arome. De asemenea, acoperă 
anumite ingrediente alimentare cu 
proprietăţi aromatizante care sunt adăugate 
produselor alimentare în scopul principal 

  
1 Nepublicată încă în JO.
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de a da aromă şi care contribuie 
semnificativ la prezenţa în produsele 
alimentare a anumitor substanţe nedorite 
care apar natural („ingrediente alimentare 
cu proprietăţi aromatizante”), materiile 
sursă şi produsele alimentare care le conţin. 

de a da aromă şi care contribuie la prezenţa 
în produsele alimentare a anumitor 
substanţe nedorite care apar natural 
(„ingrediente alimentare cu proprietăţi 
aromatizante”), materiile sursă şi produsele 
alimentare care le conţin. 

Justificare

With regard to Annex III, the word ‘significantly’ is not sufficiently precise to define the 
category of food ingredients with flavouring properties which contribute to the presence in 
food of naturally occurring undesirable substances. It should therefore be deleted.

Amendamentul 2
CONSIDERENTUL 22

Este necesar să se stabilească cerinţe 
specifice de informaţii care să garanteze că,
în ceea ce priveşte materiile sursă utilizate 
pentru producerea aromelor naturale, 
consumatorii nu sunt induşi în eroare. De 
exemplu, sursa vanilinei obţinută din 
lemn este necesar să fie menţionată.

Este necesar să se stabilească cerinţe 
specifice de informaţii care să garanteze că,
în ceea ce priveşte materiile sursă utilizate 
pentru producerea aromelor naturale,
consumatorii nu sunt induşi în eroare. 

Justificare

If the point of this introductory provision is to clarify the type of information which needs to 
be provided in order to ensure that consumers are not misled, then it is not sufficient to give 
just a single example.

Amendamentul 3
CONSIDERENTUL 25

Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament ar trebui 
să fie adoptate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competenţelor de executare 
conferite Comisiei 13.
13 JO L 184, 17.07.1999, p. 23.

Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament ar trebui 
să fie adoptate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competenţelor de executare 
conferite Comisiei 13.
13 JO L 184, 17.07.1999, p. 23. Decizie astfel cum 
a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 
200, 22.7.2006, p. 11).
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Justificare

This amendment is needed in order to bring the text into line with the provisions of the new 
comitology decision..

Amendamentul 4
ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1)

Prezentul regulament stabileşte normele 
privitoare la arome şi la ingredientele 
alimentare cu proprietăţi aromatizante 
destinate utilizării în şi pe produsele 
alimentare pentru a se garanta funcţionarea 
eficientă a pieţei interne şi a unui nivel 
înalt de protecţie a sănătăţii umane şi a 
consumatorilor.

Prezentul regulament stabileşte normele 
privitoare la arome şi la ingredientele 
alimentare cu proprietăţi aromatizante 
destinate utilizării în şi pe produsele 
alimentare pentru a se garanta un nivel 
înalt de protecţie a sănătăţii umane şi a 
consumatorilor şi funcţionarea eficientă a 
pieţei interne.

Justificare

Article 95 of the EC Treaty, which provides the legal basis for this regulation, mentions first 
the effective functioning of the internal market, and then a high level of human health 
protection and consumer protection. However, in the context of this regulation, which 
implements the objectives of the 2000 White Paper on Food Safety, that order could give the 
impression that the regulation was intended mainly to promote competition in the internal 
market and that human health and consumer protection were secondary.

Amendamentul 5
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (A)

(a) aromelor utilizate sau destinate utilizării 
în sau pe produsele alimentare, cu excepţia
aromelor de fum care intră în domeniul de 
aplicare al Regulamentului (CE) nr. 
2065/2003;

(a) aromelor utilizate sau destinate utilizării 
în sau pe produsele alimentare, inclusiv a 
aromelor de fum care nu intră în domeniul 
de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
2065/2003;

Justificare

Since Regulation No 2065/2003 lays down specific provisions on smoke flavourings, but not 
for all smoke flavourings, there is the possibility of a legal vacuum being created. For smoke 
flavourings not covered by Regulation No 2065/2003, this regulation should apply..
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Amendamentul 6
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (3)

Dacă este necesar, se poate decide în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 18 alineatul (2) dacă o anumită 
substanţă sau un anumit amestec de 
substanţe, materii sau tip de produse 
alimentare intră în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament. 

Dacă este necesar, se poate decide în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 18 
alineatul (2a) dacă o anumită substanţă sau 
un anumit amestec de substanţe, materii 
sau tip de produse alimentare intră în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament. 

Justificare

This amendment is needed in order to bring the text into line with the provisions of the new 
comitology decision.

Amendamentul 7
ARTICOLUL 3 ALINEATUL (2) LITERA (B)

(b) „substanţă aromatizantă” înseamnă 
substanţa cu proprietăţi aromatizante, 
definită chimic;

(b) „substanţă aromatizantă” înseamnă 
substanţa cu proprietăţi aromatizante, 
definită chimic, obţinută în urma unor 
procese „naturale” sau a unei sinteze 
chimice corespunzătoare;

Justificare

The definition of a flavouring substance in this article is connected with Article 14, which 
regulates the labelling of food. Since ‘natural identical’ substances are chemically identical 
to ‘natural’ substances there is no need for a specific definition of synthetic flavourings. It is, 
however, reasonable to make this reference in the context of providing understandable and 
complete information for consumers.

Amendamentul 8
ARTICOLUL 3 ALINEATUL (4)

Dacă este necesar, se poate decide 
conform procedurii menţionate la 
articolul 18 alineatul (2) dacă o substanţă 
dată intră sub incidenţa unei categorii 
specifice, menţionate la alineatul 2 literele 
(b)-(j).

(eliminat)
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Justificare

This amendment is needed in order to bring the text into line with the provisions of the new 
comitology decision.

Amendamentul  9
ARTICOLUL 4 LITERA (BA) (nouă)

(ba) oferă avantaje consumatorilor.

Justificare

The approval of flavourings is not simply a matter of toxicological safety but is also about the 
advisability of excessive flavouring of food, which can be an undesirable side effect of 
competition in the food products market. The approval procedure should therefore include 
criteria relating to the advantages and benefits for consumers.

Amendamentul 10
ARTICOLUL 5 ALINEATUL (3)

Pentru punerea în aplicare a alineatului (2) 
se pot adopta norme de aplicare în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 18 alineatul (2).

Pentru punerea în aplicare a alineatului (2) 
se pot adopta norme de aplicare în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 18 
alineatul (2a).

Justificare

This amendment is needed in order to bring the text into line with the provisions of the new 
comitology decision.

Amendamentul 11
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (2) AL DOILEA PARAGRAF

Dacă este cazul, Comisia adoptă măsuri ca 
urmare a avizului Autorităţii, în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 18 alineatul (2). Aceste măsuri 
vor fi prezentate în anexele III, IV şi/sau V, 
după cum este cazul.

Dacă este cazul, Comisia adoptă măsuri ca 
urmare a avizului Autorităţii, în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 18 
alineatul (2a). Aceste măsuri vor fi 
prezentate în anexele III, IV şi/sau V, după 
cum este cazul.
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Justificare

This amendment is needed in order to bring the text into line with the provisions of the new 
comitology decision.

Amendamentul  12
ARTICOLUL 12

Aromele care nu sunt destinate vânzării 
către consumatorul final pot fi 
comercializate numai dacă pe ambalajele, 
recipientele sau documentele lor de însoţire 
sunt indicate informaţiile stipulate la 
articolele 13 şi 14, care trebuie să fie 
vizibile, lizibile şi indelebile.

Aromele care nu sunt destinate vânzării 
către consumatorul final pot fi 
comercializate numai dacă pe ambalajele, 
recipientele sau documentele lor de însoţire 
sunt indicate informaţiile stipulate la 
articolele 13 şi 14, care trebuie să fie 
vizibile, lizibile şi indelebile. Acest fapt nu 
împiedică statele să pună în aplicare 
dispoziţii mai detaliate sau mai exigente.

Amendamentul  13
ARTICOLUL 13 ALINEATUL (1) LITERA (E)

(e) o indicaţie a cantităţii maxime din 
fiecare componentă sau grup de 
componente supus limitării cantitative în 
produsele alimentare şi/sau informaţii 
corespunzătoare, clare şi uşor de înţeles, 
care să permită cumpărătorului să se 
conformeze prezentului regulament sau 
oricărei legi comunitare corespunzătoare;

(e) o indicaţie a cantităţii maxime din 
fiecare componentă sau grup de 
componente supus limitării cantitative în 
produsele alimentare şi/sau informaţii 
corespunzătoare, clare şi uşor de înţeles, 
care să permită cumpărătorului să se 
conformeze prezentului regulament sau 
oricărei dispoziţii comunitare 
corespunzătoare, inclusiv Regulamentul 
1829/2003.

Justificare

Given the importance to food safety of Regulation 1829/2003, it should be mentioned 
explicitly.

Amendamentul  14
ARTICOLUL 14 ALINEATUL (4) PRIMUL PARAGRAF

Denumirea „natural” poate fi folosită Denumirea „natural” poate fi folosită 
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numai în combinaţie cu o trimitere la un 
produs alimentar, categorie de produse 
alimentare sau o materie sursă 
aromatizantă de origine vegetală sau 
animală, dacă cel puţin 90% (p/p) din 
componenta aromatizantă a fost obţinut din 
materia sursă menţionată.

numai în combinaţie cu o trimitere la un 
produs alimentar, categorie de produse 
alimentare sau o materie sursă 
aromatizantă de origine vegetală sau 
animală, dacă cel puţin 98% (p/p) din 
componenta aromatizantă a fost obţinut din 
materia sursă menţionată.

Justificare

The 90/10 ratio could mislead consumers. The proposed text could give consumers the 
impression that the flavouring was obtained primarily from the majority component referred 
to, whereas in fact the remaining 10% was obtained from entirely different ingredients. The 
ratio should be 98/2.

Amendamentul  15
ARTICOLUL 17 ALINEATUL (2)

2. După consultarea Autorităţii, se poate
adopta o metodologie comună pentru 
colectarea informaţiilor de către statele 
membre privind consumul şi utilizarea 
aromelor menţionate în lista comunitară şi 
a substanţelor indicate în anexa III, în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 18 alineatul (2).

2. După consultarea Autorităţii, se adoptă
o metodologie comună pentru colectarea 
informaţiilor de către statele membre 
privind consumul şi utilizarea aromelor 
menţionate în lista comunitară şi a 
substanţelor indicate în anexa III, în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 18 
alineatul (2a).

Justificare

A common methodology is essential for comparing data in country reports. This amendment 
is needed in order to bring the text into line with the provisions of the new comitology 
decision.

Amendamentul  16
ARTICOLUL 17 ALINEATUL (2A) (nou)

(2a) Lista comunitară se verifică o dată la 
10 ani.

Justificare

Given the continuous technological advances in the production of food flavourings, a 
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timeframe for regularly updating the list should be laid down.

Amendamentul  17
ARTICOLUL 18 ALINEATUL (2A) (nou)

(2a) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 
1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile 
articolului 8.

Justificare

This amendment is needed in order to bring the text into line with the provisions of the new 
comitology decision.

Amendamentul  18
ARTICOLUL 19

Modificările la anexele II-V la prezentul 
regulament, efectuate în lumina progresului 
ştiinţific şi tehnic, sunt adoptate în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 18 alineatul (2).

Modificările la anexele II-V la prezentul 
regulament, efectuate în lumina progresului 
ştiinţific şi tehnic, sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 18 
alineatul (2a).

Justificare

This amendment is needed in order to bring the text into line with the provisions of the new 
comitology decision.

Amendamentul  19
ARTICOLUL 22 ALINEATUL (3)

3. Pot fi adoptate orice măsuri tranzitorii 
corespunzătoare în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 18 
alineatul (2).

3. Pot fi adoptate orice măsuri tranzitorii 
corespunzătoare în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control
menţionată la articolul 18 alineatul (2a).

Justificare

This amendment is needed in order to bring the text into line with the provisions of the new 
comitology decision.
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Amendamentul  20
Anexa III alineatul (1) a doua liniuţă ( Directiva 2000/13/CE)

„aromă (arome) de fum”, în cazul în care 
componenta aromatizantă conţine arome 
astfel cum sunt definite la articolul 3 
alineatul (2) litera (f) din Regulamentul 
(CE) nr. […] [Regulamentul privind 
aromele] şi dă o aromă de fum produsului 
alimentar.

„aromă (arome) de fum”, sau denumirea 
mai specifică sau descrierea aromei 
(aromelor) de fum, în cazul în care 
componenta aromatizantă conţine arome 
astfel cum sunt definite la articolul 3 
alineatul (2) litera (f) din Regulamentul 
(CE) nr. […] [Regulamentul privind 
aromele] şi dă o aromă de fum produsului 
alimentar.

Justificare

This amendment provides the opportunity to refer to specific smoke flavourings so that 
consumers would be properly informed about salmon flavouring, bacon flavouring, barbecue 
flavouring and so on.
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DECLARAŢIE EXPLICATIVĂ

Flavourings are part of the historical development of human food. By adding spices people 
have improved food and made it identifiable. With advances in food technology, flavourings 
have even taken on a central importance in modern food preparation, as any natural odour or 
taste can be copied synthetically. Consequently, flavourings have a considerable market 
value. Industrially-produced flavourings can easily be stored and because they are available 
throughout the year the question of the freshness of the basic ingredients is becoming less and 
less important. 

So far around 2600 molecules with natural-identical flavouring properties have been isolated 
in the laboratory. Producers can combine them to create new tastes, even ones that do not 
exist in nature. Flavourings, which we define as the addition of odour or taste to meals, are 
mostly mixtures of a large number of aromatic preparations whose composition is generally a 
business secret. Even food producers do not know what the flavourings that they add to their 
products are composed of. 

We consider the proposed regulation to be a good plan for modernising and simplifying 
European legislation on flavourings. Provided that complete food safety is guaranteed and that 
consumers are protected, the proposal gives the flavourings industry opportunity for further 
technological development and strengthens the internal market. The suggested amendments to 
the text of the proposed regulation represent Parliament’s contribution towards finding the 
best possible solution to certain unresolved questions, and also its position on the connection 
between the legislation on flavourings and other EU public health policies.

At the same time as simplifying and modernising legislation on additives, the EU is doing the 
same to the legislation on flavourings, to which it adds – in the title of the regulation –
‘certain food ingredients with flavouring properties’. Although Annex III includes a list of 
certain prohibited food ingredients, and for certain others lays down maximum permitted 
levels, this is not an entirely undisputed category in the regulation. The possibility of it 
resulting in undesirable substances entering food inadvertently must be excluded.

Your rapporteur welcomes the simplification and centralisation of the approval procedure for 
flavourings, which will ease the burden on Member States and increase legal certainty in the 
internal market. Your rapporteur supports the provision that, in accordance with the risk 
assessment to be carried out by the EFSA, only flavourings included on the Community 
positive list will be placed on the market.

Your rapporteur also agrees with the introduction of the comitology procedure, which will 
replace the current codecision procedure. This is a sensible change as the new comitology 
procedure now gives the European Parliament the possibility of examining a procedure if it 
believes that to be necessary. This means that the relevant provision in the proposed 
regulation referring to the old comitology procedure (Article 18(2)) needs to be replaced with 
a new provision (Article 18(2a)) to give Parliament the possibility of examining the decision-
making on all issues covered by the proposed regulation. 

Given that the chemical structure of the molecules is identical, it was sensible to remove the 
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distinction between ‘natural’ and ‘natural identical’ (i.e. synthetic) flavouring substances 
because as far as human consumption is concerned it is the safety of a substance that is 
important, not its origin. However, removing the distinction in terms of the production 
method (by ‘natural’ process or by chemical synthesis) has not dealt with the ‘political’ 
question of consumer protection. Consumers want to know what basic ingredients a 
flavouring is composed of what processes were used to make it. Therefore they are calling for 
clear and understandable food labelling. The proposed regulation meets this demand in Article 
14, which lays down the minimum percentage of ‘natural’ flavouring components obtained 
from the majority source material referred to in order for a flavouring to be sold with the 
description ‘natural’. However, Article 14 seems rather to stand in isolation given that there is 
no mention among the definitions in Article 3 of the difference between ‘natural’ and ‘natural 
identical’ flavouring substances.

From the point of view of long-term consumer health a relevant question concerns the 
advisability of using an increasing number of food additives. The use of very strong 
flavourings which mask the poor quality of food touches on the EU’s current strategy to 
combat obesity.

Using combinations of flavourings can cover up the unhealthy composition of processed 
foods (too much fat, sugar or salt) or the poor quality of food ingredients. Tastes and odours 
can be strengthened and even make consumers dependent on certain strongly flavoured 
products (or brands) and turn them away from the original, ‘natural’ tastes and odours. 

Your rapporteur believes that in the case of flavourings it is not sufficient just to take into 
account the toxicological aspect of food safety, which under the standardised approval 
procedure will be the responsibility of the EFSA, but that it is also important to assess the 
actual need to add flavourings to food. If we agree that there is a link between eating habits 
and the increasingly strong tastes and odours of ready-made food, then it is also important to 
highlight the need to educate consumers. From the point of view of protecting consumers’ 
long-term interests it is sensible for the regulation to introduce criteria relating to the 
advantages and benefits to consumers of using flavourings.

Consumers should also have the right to choose. Those who wish to consume unflavoured 
food, or who wish to use only flavourings obtained from ‘natural’ ingredients, should have the 
opportunity to do so. That opportunity can be provided by means of easily understandable 
food labelling, which is the basis for informing consumers about the advantages, in terms of 
healthy eating habits, of food with less flavouring.

Your rapporteur welcomes the provision under which the Commission will monitor the 
implementation of legislation relating to flavourings and food ingredients with flavouring 
properties on the basis of regular reports submitted by the Member States, but believes that 
the reporting arrangements should involve the food business operators reporting to their 
Member States, which in turn would be required to report to the Commission. Your 
rapporteur also agrees with the introduction of an authorisation procedure for flavourings 
obtained from genetically-modified organisms.


