
PR\651164RO.doc PE 384.475v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

PROVIZORIU
2006/0143(COD)

7.2.2007

***I
PROIECT DE RAPORT
privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
de instituire a unei proceduri uniforme de autorizare pentru aditivi, enzime şi 
arome alimentare
(COM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

Raportoare: Åsa Westlund



PE 384.475v01-002/16 PR\651164RO.doc

RO

PR_COD_1am

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 de 
instituire a unei proceduri uniforme de autorizare pentru aditivi, enzime şi arome 
alimentare
(COM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului 
[COM(2006)0423]1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0258/2006),

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

– 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
Referirea 1

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

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special 
articolul 95 şi articolul 175,

Justification

What a person eats does not stay in the human body but is dispersed into the natural 
environment and becomes part of the natural cycle. Even if a substance does not entail any 

  
1 Nepublicată încă în JO.
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health risk to the person consuming the product which contains the substance, there may be 
negative effects on the environment and public health at subsequent stages, which should be 
taken into consideration when deciding to grant authorisation or not.

Amendamentul 2
Considerentul 2

(2) În aplicarea politicilor comunitare 
trebuie să se asigure un nivel înalt de 
protecţie a vieţii şi sănătăţii umane  

(2) În aplicarea politicilor comunitare se va 
asigura un nivel înalt de protecţie a vieţii 
şi sănătăţii umane şi a mediului.  

Amendamentul 3
Considerentul 4

Regulamentul (CE) nr. XXX/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din ... privind aditivii alimentari, 
Regulamentul (CE) nr. YYY/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din ... privind enzimele alimentare şi 
Regulamentul (CE) nr. ZZZ/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din ... privind aromele alimentare şi 
anumite ingrediente alimentare având 
proprietăţi aromatice stabilesc criterii şi 
cerinţe uniforme cu privire la evaluarea şi 
autorizarea acestor substanţe

Regulamentul (CE) nr. XXX/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din ... privind aditivii alimentari, 
Regulamentul (CE) nr. YYY/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din ... privind enzimele alimentare şi 
Regulamentul (CE) nr. ZZZ/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din ... privind aromele alimentare şi 
anumite ingrediente alimentare având 
proprietăţi aromatice stabilesc criterii şi 
cerinţe cu privire la evaluarea şi 
autorizarea acestor substanţe

Justification

It is not certain that the criteria should be exactly the same for the various substances. One 
reason why they are dealt with in three different regulations is that there are, nevertheless, 
various differences to take into account.

Amendamentul 4
Considerentul 5a (nou)

 (5a) Transparenţa procesului de producţie 
şi de manipulare a produselor alimentare 
este absolut esenţială pentru a câştiga 
încrederea consumatorului. 
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Justification

Transparency is a crucial factor if consumers are to have confidence in the EU’s way of 
managing food-related issues.

Amendamentul 5
Considerentul 7a (nou)

(7a) Criteriile de autorizare prevăzute în 
Regulamentul Parlamentului European şi 
al Consiliului privind aditivii, enzimele şi 
anumite ingrediente alimentare cu 
propietăţi aromatizante utilizate în şi pe 
produsele alimentare sunt necesare 
pentru autorizare şi în conformitate cu 
prezentul regulament.

Justification

This is self-evident but is not set out particularly clearly in the Commission’s proposal.

Amendamentul 6
Considerentul 11

(11) Pentru a informa atât operatorii din 
sectoarele în cauză, cât şi publicul, cu 
privire la autorizaţiile în vigoare, trebuie 
ca substanţele autorizate să figureze pe o 
listă comunitară stabilită, menţinută şi 
publicată de către Comisie. 

(11) Pentru a informa atât operatorii din 
sectoarele în cauză, cât şi publicul, cu 
privire la autorizaţiile în vigoare, 
substanţele autorizate figurează pe o listă 
comunitară stabilită, menţinută şi publicată 
de către Comisie. 

Justification

Consumers and the industry must be able to assume that substances and uses which are not 
included on the Community list are unauthorised.

Amendamentul 7
Considerentul 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 

Procedura uniformă de autorizare a 
substanţelor se conformează cerinţelor de 
transparenţă şi informare a publicului, 
garantând, în acelaşi timp, dreptul celui 
care solicită autorizaţia de a păstra 
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păstra confidenţialitatea anumitor 
informaţii. 

confidenţialitatea anumitor informaţii.

Amendamentul 8
Considerentul 18a (nou)

(18a) Concret, Comisia ar trebui să fie 
abilitată să actualizeze şi să modifice lista 
comunitară a aditivilor, enzimelor şi 
aromelor alimentare ce urmează a fi 
alcătuită în conformitate cu prezentul 
regulament. Întrucât măsurile respective 
au un caracter general şi au ca scop 
modificarea elementelor neesenţiale din 
prezentul regulament, ele ar trebui 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare şi control, prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. 

Justification

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

Amendamentul 9
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 libera 
circulaţie a produselor alimentare în 
Comunitate.

Justification

The primary aim of this legislation is to contribute to the free movement of food within the 
Community.
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Amendamentul 10
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. Ea 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 de către Comisie în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 14 alineatul (2a). Ea se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Justification

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

Amendamentul 11
Articolul 3 alineatul (4) al doilea paragraf

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, Comisia face publică 
decizia sa şi informează direct solicitantul, 
indicând în scrisoarea sa motivele pentru 
care a considerat actualizarea nejustificată.

Justification

Decisions not to take decisions must also be made public. Transparency is a crucial factor if 
consumers are to have confidence in the EU’s way of managing food-related issues.

Amendamentul 12
Articolul 3 alineatul (3a) (nou)

Toate autorizaţiile de folosire a aditivilor, 
enzimelor şi aromelor alimentare se 
revizuiesc periodic.

Justification

It is important that the use of substances in food is consistent with the latest scientific 
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research. Moreover, it is important for certain groups of consumers that substances which 
are not used are deleted from the list, along with uses which are no longer current.

Amendamentul 13
Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf

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

Accesul statelor membre la cererea 
respectivă, precum şi cel al publicului,
este conferit de către Comisie.

Justification
Transparency is a crucial factor if consumers are to have confidence in the EU’s way of 
managing food-related issues.

Amendamentul 14
Articolul 4 alineatul (2)

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

2. Atunci când iniţiază procedura din 
proprie iniţiativă, Comisia face public 
acest fapt, informează statele membre şi, 
dacă este cazul, solicită Autorităţii un aviz.

Justification

Transparency is a crucial factor if consumers are to have confidence in the EU’s way of 
managing food-related issues.

Amendamentul 15
Articolul 5 alineatul (1)

1. Autoritatea îşi dă avizul într-un termen 
de şase luni de la primirea unei cereri 
valide.

1. Autoritatea îşi dă avizul într-un termen 
de nouă luni de la primirea unei cereri 
valide.

Justification

Given the resources at the EFSA’s disposal and the quality standards required of the EFSA’s 
opinion, the Commission’s proposal for such a short period of time is not reasonable.

Amendamentul 16
Articolul 5 alineatul (2)

2. Autoritatea transmite avizul său 2. Autoritatea transmite avizul său 
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Comisiei şi statelor membre, precum şi 
solicitantului, dacă este cazul.

Comisiei şi statelor membre, precum şi 
solicitantului. Avizul este, de asemenea, 
publicat.

Justification

The applicant must ALWAYS be informed and the EFSA’s opinion must be made public.

Amendamentul 17
Articolul 6 alineatul (3)

3. Dacă solicitantul comunică din proprie 
iniţiativă informaţii suplimentare, acestea 
trebuie transmise atât Autorităţii, cât şi 
Comisiei. În acest caz, Autoritatea îşi dă 
avizul în termenul fixat iniţial.

3. Dacă solicitantul comunică din proprie 
iniţiativă informaţii suplimentare, acestea 
trebuie transmise atât Autorităţii, cât şi 
Comisiei. În acest caz, Autoritatea îşi dă 
avizul în termenul fixat iniţial, cu condiţia 
să nu existe motive speciale pentru 
prelungirea termenului respectiv.

Justification

There must not be any incentives for the applicant to submit additional information once the 
deadline has expired. Without the above addendum, there would unfortunately be such a 
negative incentive.

Amendamentul 18
Articolul 7 paragraful 1a (nou)

 Comisia îşi argumentează propunerea şi 
explică motivele care au determinat 
decizia sa. 

Justification

Transparency is a crucial factor if consumers are to have confidence in the EU’s way of 
managing food-related issues. The Commission should be able to explain, without difficulty, 
the considerations on which its decision is based. A transparent explanation of this nature 
would benefit consumers, the industry and the Member States’ authorities.

Amendamentul 19
Articolul 7 al doilea paragraf

În cazul în care proiectul de regulament nu 
este în conformitate cu avizul Autorităţii, 

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

să ofere separat o explicaţie a acestei 
divergenţe.

Justification

Transparency is a crucial factor if consumers are to have confidence in the EU’s way of 
managing food-related issues. The Commission should be able to explain, without difficulty, 
the considerations on which its decision is based. A transparent explanation of this nature 
would benefit consumers, the industry and the Member States’ authorities.

Amendamentul 20
Articolul 7 al treilea paragraf

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

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

Justification

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

Amendamentul 21
Articolul 7 paragraful 3a (nou)

(3a) În cazul în care decizia finală diferă 
de propunerea iniţială prezentată de 
Comisie comitetului, Comisia trebuie să 
ofere o explicaţie pentru acest lucru.

Justification

Transparency is a crucial factor if consumers are to have confidence in the EU’s way of 
handling food-related issues. The Commission should be able to explain, without difficulty, 
the considerations on which its decision is based. A transparent explanation of this nature 
would benefit consumers, the industry and the Member States’ authorities.

Amendamentul 22
Articolul 10

Termenele prevăzute la articolul 5 alineatul 
(1) şi articolul 7 pot fi prelungite de către 
Comisie din proprie iniţiativă sau, dacă 

Termenele prevăzute la articolul 5 alineatul 
(1) şi articolul 7 pot fi prelungite de către 
Comisie din proprie iniţiativă sau, dacă 
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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.

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.

Justification

The applicant must always be informed.

Amendamentul 23
Articolul 11 paragraful 1a (nou)

Comisia asigură transparenţa procedurii 
de autorizare prin publicarea tuturor 
cererilor şi prin punerea la dispoziţia 
publicului a tuturor materialelor 
corespunzătoare.

Justification
Transparency is a crucial factor if consumers are to have confidence in the EU’s way of 
handling food-related issues.

Amendamentul 24
Articolul 12 alineatul (1) primul paragraf

Dintre informaţiile comunicate de 
solicitant, pot face obiectul unui tratament 
confidenţial cele a căror divulgare ar putea 
afecta substanţial poziţia concurenţială a 
acestuia.

Informaţiile comunicate de solicitant pot 
face obiectul unui tratament confidenţial 
numai în cazul în care divulgarea lor ar 
putea afecta substanţial poziţia 
concurenţială a acestuia.

Justification

Transparency is a crucial factor if consumers are to have confidence in the EU’s way of
handling food-related issues.  There may sometimes be grounds, however, for treating 
information confidentially.

Amendamentul 25
Articolul 12 alineatul (1) al doilea paragraf partea introductivă
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În nici un caz nu sunt considerate 
confidenţiale următoarele informaţii: În nici un caz nu pot fi considerate 

confidenţiale următoarele informaţii:

Justification

Transparency is a crucial factor if consumers are to have confidence in the EU’s way of 
handling food-related issues.  There may sometimes be grounds, however, for treating 
information confidentially.

Amendamentul 26
Articolul 14 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.

Justification

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

Environmental considerations
In accordance with the Cardiff process, environmental aspects must be integrated into all EU 
legislation.

It is particularly relevant in this legislation since what a person eats does not stay in the 
human body but is dispersed into the natural environment and becomes part of the natural 
cycle. Negative environmental effects should therefore be taken into consideration when 
deciding to grant authorisation or not.  Article 175 of the Treaty establishing the European 
Communities should therefore also form the basis for the regulation.

Transparency
Transparency is a crucial factor if consumers are to feel confident in the EU's way of 
managing food-related issues.  The Commission must, therefore, ensure the transparency of 
the authorisation procedure by making public all applications and making all relevant material 
in the matter available to the public.  Producers applying for authorisation must always be 
informed directly on matters concerning  their application.

The Commission should be able, without difficulty, to explain the considerations on which its 
decision is based.  A transparent explanation of this nature would benefit consumers, industry 
and the Member States' authorities.  The Commission should, therefore, always make public 
its proposals for decisions, justify its proposal and explain the considerations on which its 
decision is based.  Decisions not to take decisions must also be made public.

Where the adopted regulation departs from the Commission's original proposal to the 
Committee on the Food Chain and Animal Health, the Commission shall also explain the 
background to the final decision.

Food safety
Given the resources at the EFSA's disposal and the quality standards required of the EFSA's 
opinion, six months, as the Commission has proposed, is not a reasonable period within which 
to produce an opinion on an application.  Having regard to food safety, therefore, it is 
proposed that this time period be extended so that the EFSA has nine months in which to 
present an opinion.

It is important that the use of substances in food is consistent with the latest scientific 
research.  It is also important for certain groups of consumers that substances and uses which 
are no longer current are removed from the list.  All authorisations for use of food additives, 
food enzymes and food flavourings must therefore be reviewed on a regular basis.

The new comitology procedure
In the light of the new comitology procedure, a number of amendments are proposed to the 
Commission's proposal.
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