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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 a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și 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 a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

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

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine.
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice în cauză, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind poziția comună a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului 
Parlamentului European și al Consiliului privind aromele și anumite ingrediente 
alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare 
și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 1576/89 și (CEE) nr. 1601/91 ale 
Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2232/96 și a Directivei 2000/13/CE
(16677/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0147(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziția comună a Consiliului (16677/2007 – C6-0000/2008),

– având în vedere poziția sa în primă lectură1 referitoare la propunerea Comisiei prezentată 
Parlamentului European și Consiliului (COM(2006)0427),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară (A6-0000/2008),

1. aprobă poziția comună astfel cum a fost modificată;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 7

Poziția comună a Consiliului Amendament

(7) Aromele și ingredientele alimentare cu 
proprietăți aromatizante ar trebui să fie 
utilizate numai dacă îndeplinesc criteriile 
prevăzute de prezentul regulament. 
Utilizarea acestora trebuie să prezinte 
siguranță și, prin urmare, anumite arome ar 
trebui să facă obiectul unei evaluări a 
riscului înainte de a putea fi autorizate în 
alimente. Utilizarea acestora trebuie să nu 
inducă în eroare consumatorul și, prin 

(7) Aromele și ingredientele alimentare cu 
proprietăți aromatizante ar trebui să fie 
utilizate numai dacă îndeplinesc criteriile 
prevăzute de prezentul regulament. 
Utilizarea acestora trebuie să prezinte 
siguranță și, prin urmare, anumite arome ar 
trebui să facă obiectul unei evaluări a 
riscului înainte de a putea fi autorizate în 
alimente. Atunci când este posibil, ar 
trebui acordată atenție potențialelor 

                                               
1 Texte adoptate, 10.7.2007, P6_TA(2007)0323.
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urmare, prezența lor în alimente trebuie să 
fie întotdeauna indicată printr-o etichetare 
corespunzătoare. Inducerea în eroare a 
consumatorului include aspecte legate de 
natura, de prospețimea și de calitatea 
ingredientelor utilizate, de naturalețea unui 
produs sau a procesului de producție sau de 
calitatea nutrițională a produsului, fără a se 
limita la acestea. Autorizarea aromelor ar 
trebui să țină seama și de alți factori 
relevanți pentru aspectele avute în vedere, 
inclusiv factorii societali, economici, 
tradiționali, etici și de mediu, precum și de 
fezabilitatea controalelor.

consecințe negative pentru grupurile 
vulnerabile, inclusiv dezvoltării de 
preferințe de gust la copii. Utilizarea 
acestora trebuie să nu inducă în eroare 
consumatorul și, prin urmare, prezența lor 
în alimente trebuie să fie întotdeauna 
indicată printr-o etichetare 
corespunzătoare. Inducerea în eroare a 
consumatorului include aspecte legate de 
natura, de prospețimea și de calitatea 
ingredientelor utilizate, de naturalețea unui 
produs sau a procesului de producție sau de 
calitatea nutrițională a produsului, fără a se 
limita la acestea. Autorizarea aromelor ar 
trebui să țină seama și de alți factori 
relevanți pentru aspectele avute în vedere, 
inclusiv factorii societali, economici, 
tradiționali, etici și de mediu, precum și de 
fezabilitatea controalelor.

Or. en

Justificare

First part of the amendment (1) adopted by Parliament at the first reading, which was deleted 
by the Council. Inclusion of the development of taste preferences in children indicates the 
Parliament’s moderate approach in regard of use of flavourings in foods.

Amendamentul 2

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 8

Poziția comună a Consiliului Amendament

(8) Din 1999, Comitetul științific pentru 
alimentație și, ulterior, Autoritatea 
Europeană pentru Siguranța Alimentară 
(denumită în continuare „Autoritatea”) 
înființată prin Regulamentul (CE) nr. 
178/2002 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 28 ianuarie 2002 de 
stabilire a principiilor și a cerințelor 
generale ale legislației alimentare, de 
instituire a Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară și de stabilire a 

(8) Din 1999, Comitetul științific pentru 
alimentație și, ulterior, Autoritatea 
Europeană pentru Siguranța Alimentară 
(denumită în continuare „Autoritatea”) 
înființată prin Regulamentul (CE) nr. 
178/2002 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 28 ianuarie 2002 de 
stabilire a principiilor și a cerințelor 
generale ale legislației alimentare, de 
instituire a Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară și de stabilire a 
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procedurilor în domeniul siguranței 
produselor alimentare au exprimat avize cu 
privire la o serie de substanțe care apar 
natural în materiile prime pentru arome și 
ingredientele alimentare cu proprietăți 
aromatizante care, conform Comitetului de 
experți pentru substanțe aromatizante al 
Consiliului Europei, constituie motive de 
îngrijorare din punct de vedere toxicologic. 
Substanțele al căror risc toxicologic a fost 
confirmat de Comitetul științific pentru 
alimentație ar trebui să fie considerate 
drept substanțe nedorite care nu ar trebui 
să fie adăugate ca atare în alimente.

procedurilor în domeniul siguranței 
produselor alimentare au exprimat avize cu 
privire la o serie de substanțe care apar 
natural în materiile prime pentru arome și 
ingredientele alimentare cu proprietăți 
aromatizante care, conform Comitetului de 
experți pentru substanțe aromatizante al 
Consiliului Europei, constituie motive de 
îngrijorare din punct de vedere toxicologic. 
Substanțele al căror risc toxicologic a fost 
confirmat de Comitetul științific pentru 
alimentație ar trebui să fie considerate 
drept substanțe nedorite.

Or. en

Justificare

This amendment is a part of the Parliament's basic position on naturally occurring 
undesirable substances, which is further elaborated in the amendments 3, 4, 13 and 23.

Amendamentul 3

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 9

Poziția comună a Consiliului Amendament

(9) Datorită prezenței lor în formă naturală 
în plante, substanțele nedorite ar putea fi 
prezente în preparatele aromatizante și în 
ingredientele alimentare cu proprietăți 
aromatizante. În mod tradițional, plantele 
sunt utilizate ca alimente sau ingrediente 
alimentare. Având în vedere atât 
necesitatea de protejare a sănătății 
umane, cât și prezența inevitabilă a 
acestor substanțe nedorite în alimentele 
tradiționale, ar trebui să se stabilească 
niveluri maxime adecvate în ceea ce 
privește prezența acestor substanțe 
nedorite în alimentele care contribuie cel 
mai mult la consumul uman de astfel de 
substanțe.

(9) Datorită prezenței lor în formă naturală 
în plante, substanțele nedorite ar putea fi 
prezente în preparatele aromatizante și în 
ingredientele alimentare cu proprietăți 
aromatizante. În mod tradițional, plantele 
sunt utilizate ca alimente sau ingrediente 
alimentare. Atunci când există o 
îngrijorare întemeiată, bazată pe dovezi 
științifice, legată de faptul că anumite 
substanțe nedorite care apar în mod 
natural în produse alimentare compuse ar 
putea pune probleme de siguranță pentru 
sănătatea consumatorului, Comisia poate 
stabili niveluri maxime, în urma avizului 
Autorității.



PE402.786v01-00 8/23 PR\711716RO.doc

RO

Or. en

Justificare

This amendment aims at bringing the recitalt into line with the Parliament's view on 
maximum levels of certain naturally occurring undesirable substances in compound foods.

Amendamentul 4

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 10

Poziția comună a Consiliului Amendament

(10) Nivelurile maxime pentru anumite 
substanțe nedorite care apar în mod 
natural ar trebui să se axeze pe alimentele 
sau categoriile de alimente care 
contribuie cel mai mult la aportul dietetic. 
Acest lucru ar permite statelor membre să 
organizeze controale în funcție de risc, în 
acord cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind controalele 
oficiale efectuate pentru a asigura 
verificarea conformității cu legislația 
privind hrana pentru animale și produsele 
alimentare și cu normele de sănătate 
animală și de bunăstare a animalelor. Cu 
toate acestea, producătorii de alimente sunt 
obligați să țină seama de prezența acestor 
substanțe atunci când folosesc ingrediente 
alimentare cu proprietăți aromatizante 
și/sau arome pentru prepararea tuturor 
alimentelor, pentru a garanta că alimentele 
care nu oferă siguranță nu sunt introduse pe 
piață. 

(10) În cazul în care anumite substanțe 
nedorite care apar în mod natural în 
produse alimentare compuse prezintă 
riscuri pentru sănătatea consumatorului 
și, în urma avizului Autorității, sunt 
stabilite niveluri maxime, statele membre 
ar trebui să organizeze controale în funcție 
de risc, în acord cu Regulamentul (CE) nr. 
882/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
controalele oficiale efectuate pentru a 
asigura verificarea conformității cu 
legislația privind hrana pentru animale și 
produsele alimentare și cu normele de 
sănătate animală și de bunăstare a 
animalelor. Cu toate acestea, producătorii 
de alimente sunt obligați să țină seama de 
prezența acestor substanțe atunci când 
folosesc ingrediente alimentare cu 
proprietăți aromatizante și/sau arome 
pentru prepararea tuturor alimentelor, 
pentru a garanta că alimentele care nu oferă 
siguranță nu sunt introduse pe piață.

Or. en

Justificare

This recital is new. Rapporteur proposes the amendment aiming at bringing it into line with 
the agreed Parliament’s position on certain undesirable substances occurring naturally in 
compound foods (in particular with the amendments 13 to the Article 5, paragraph 2 and 
amendment 23 to the Part B of Annex III).
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Amendamentul 5

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 13

Poziția comună a Consiliului Amendament

(13) Pentru asigurarea armonizării, 
evaluarea riscului și aprobarea aromelor și 
a materiilor prime care trebuie să fie 
supuse evaluării ar trebui să fie efectuată în 
conformitate cu procedura prevăzută de 
Regulamentul (CE) nr. …/… din … de 
instituire a unei proceduri comune de 
autorizare pentru aditivii alimentari, 
enzimele alimentare și aromele alimentare.

(13) Pentru asigurarea armonizării, 
evaluarea riscului și aprobarea aromelor și 
a materiilor prime care trebuie să fie 
supuse evaluării ar trebui să fie efectuată în 
conformitate cu principiul precauției și cu 
procedura prevăzută de Regulamentul (CE) 
nr. …/… din … de instituire a unei 
proceduri comune de autorizare pentru 
aditivii alimentari, enzimele alimentare și 
aromele alimentare.

Or. en

Justificare

Amendment (2) adopted at the first reading aiming at placing the precautionary principle in 
the centre of the flavourings’ risk assessments.

Amendamentul 6

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – paragraful 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

Prezentul regulament stabilește norme 
privind aromele și anumite ingrediente 
alimentare cu proprietăți aromatizante 
utilizate în produsele alimentare în scopul 
de a asigura funcționarea eficace a pieței 
interne și un nivel ridicat de protecție a 
sănătății umane și a intereselor 
consumatorilor, inclusiv pentru a garanta
practici echitabile în comerțul de produse 
alimentare, ținând seama, după caz, de 
protecția mediului.

Prezentul regulament stabilește norme 
privind aromele și anumite ingrediente 
alimentare cu proprietăți aromatizante 
utilizate în și pe produsele alimentare în 
scopul de a asigura un nivel ridicat de 
protecție a sănătății umane și a 
consumatorilor, precum și funcționarea 
eficace a pieței interne, inclusiv practici 
echitabile în comerțul de produse 
alimentare, ținând seama, după caz, de 
protecția mediului.
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Or. en

Justificare

Amendment (7) adopted at the first reading - in doubt for the consumer - is considered a 
guideline for interpreting possibly ambiguous provisions of the Regulation.

Amendamentul 7

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Poziția comună a Consiliului Amendament

(c) produselor alimentare necompuse și 
amestecurilor de condimente și/sau ierburi, 
amestecurilor de ceai și amestecurilor 
pentru infuzii ca atare, cu condiția să nu fi 
fost utilizate ca ingrediente alimentare.

(c) produselor alimentare necompuse și 
amestecurilor de condimente și/sau ierburi, 
amestecurilor de ceai și amestecurilor 
pentru infuzii ca atare.

Or. en

Justificare

Reworded amendment (45) adopted by Parliament at the first reading aiming at improving 
clarity by including some examples of food considered to be non-compound. The Parliament 
proposes to delete the last part of Point (c), which considers superfluous in the context.

Amendamentul 8

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2a) Acolo unde este necesar, se poate 
decide, în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 21 alineatul (3), în ce măsură o 
anumită substanță sau un anumit amestec 
de substanțe, materii sau tip de produse 
alimentare intră în sfera de aplicare a 
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prezentului regulament. 

Or. en

Justificare

This amendment (11) is needed in order to bring the text into line with the provisions of the 
new comitology procedure.

Amendamentul 9

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 2 – litera k

Poziția comună a Consiliului Amendament

(k) „proces fizic corespunzător” înseamnă 
un proces fizic care nu modifică intenționat 
natura chimică a componentelor aromei și 
care nu implică, printre altele, utilizarea 
oxigenului singlet, a ozonului, a 
catalizatorilor anorganici, a catalizatorilor 
metalici, a reactivilor organometalici și/sau 
a radiațiilor ultraviolete.

(k) „proces fizic corespunzător” înseamnă 
un proces fizic care nu modifică intenționat 
natura chimică a componentelor aromei, 
fără a aduce atingere listei procedeelor 
tradiționale de preparare a produselor 
alimentare din anexa II, și care nu 
implică, printre altele, utilizarea oxigenului 
singlet, a ozonului, a catalizatorilor 
anorganici, a catalizatorilor metalici, a 
reactivilor organometalici și/sau a 
radiațiilor ultraviolete.

Or. en

Justificare

This amendment (15) was agreed by the Parliament at the first reading. It takes into 
consideration traditional food processes, but it was not accepted by the Council.

Amendamentul 10

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 4 – litera a

Poziția comună a Consiliului Amendament

(a) pe baza probelor științifice disponibile, 
acestea nu prezintă niciun risc de siguranță 

(a) pe baza probelor științifice disponibile
și a principiului precauției, acestea nu 
prezintă niciun risc de siguranță pentru 
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pentru sănătatea consumatorilor și sănătatea consumatorilor și

Or. en

Justificare

Amendment (17) adopted at the first reading. As in the current legislation on food additives, a 
clear benefit for the consumer must be a central requirement in the authorization process for 
flavourings.

Amendamentul 11

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 4 – litera ba (nouă)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(ba) utilizarea lor prezintă avantaje și 
beneficii pentru consumator și;

Or. en

Justificare

The amendment (19) adopted at the first reading aims at balancing advantages and 
disadvantages in adding flavourings to food.

Amendamentul 12

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 4 – litera bb (nouă)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(bb) există o necesitate tehnologică 
justificată.

Or. en
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Justificare

Amendment (20) adopted by the Parliament at the first reading underlines the Parliament's 
position in regard of the authorization process of flavourings. Both amendments (11 and 12) 
aim at recommending moderate use of flavourings in food.

Amendamentul 13

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 6 – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2) Fără a aduce atingere Regulamentului 
(CE) nr. 1576/89, nivelurile maxime ale 
anumitor substanțe prezente în mod 
natural în arome și/sau în ingredientele 
alimentare cu proprietăți aromatizante din 
produsele alimentare compuse enumerate 
în partea B din anexa III nu se pot depăși 
ca urmare a utilizării aromelor și/sau a 
ingredientelor alimentare cu proprietăți 
aromatizante în și pe acele produse 
alimentare. În lipsa unor dispoziții 
contrare, nivelurile maxime ale 
substanțelor prevăzute în anexa III se 
aplică produselor alimentare astfel cum 
sunt introduse pe piață,. Prin derogare de 
la acest principiu, pentru produse 
alimentare deshidratate și/sau concentrate 
care trebuie să fie reconstituite, nivelurile 
maxime se aplică produselor alimentare 
astfel cum au fost reconstituite conform 
instrucțiunilor de pe etichetă, ținând cont 
de factorul de diluare minimă.

(2) Atunci când există o îngrijorare 
întemeiată, bazată pe dovezi științifice, 
legată de faptul că anumite substanțe 
prezente în mod natural în arome și în 
ingredientele alimentare cu proprietăți 
aromatizante din produsele alimentare 
compuse ar putea pune probleme de 
siguranță pentru sănătatea 
consumatorului, Comisia poate, din 
proprie inițiativă sau pe baza 
informațiilor furnizate de statele membre 
și în urma avizului Autorității, să 
stabilească niveluri maxime pentru aceste 
substanțe, care vor fi enumerate în partea 
B din anexa III.

Or. en

Justificare

Amendment (21) agreed by the Parliament at the 1st reading. The purpose of extending the 
scope of the regulation to include food ingredients with flavouring properties is to assist in 
the control of certain substances naturally present in flavourings and food ingredients with 
flavouring properties. The maximum levels should be listed in Part B of Annex III following 
the opinion of the Authority when justified scientific concern  has been raised that those 
substances in compound foods may pose a safety concern to the health of the consumer.
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Amendamentul 14

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2a) Prin derogare de la alineatul (2), 
nivelurile maxime nu se aplică atunci 
când un produs alimentar compus nu 
conține arome adăugate, iar singurele 
ingrediente alimentare cu proprietăți 
aromatizante care au fost adăugate sunt 
plante aromatice și condimente proaspete, 
deshidratate sau congelate.

Or. en

Justificare

The amendment (46) agreed by the Parliament at the first reading. There is no scientific 
evidence that an herb displays the same toxicological effect of concern that an isolated 
component within it. Setting maximum levels for such components may lead to increased use 
of herb extracts and the Parliament doubts whether this will provide better consumer 
protection.

Amendamentul 15

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 15 – alineatul 1 – litera e – punctul ii

Poziția comună a Consiliului Amendament

(ii) a denumirilor fiecărei alte substanțe sau 
materii din produs sau, dacă este cazul, 
numărul E corespunzător;

(ii) a denumirilor fiecărei alte substanțe sau 
materii din produs sau, dacă este cazul, 
numărul E corespunzător și mențiunea 
„produs din OMG”;

Or. en

Justificare

Amendment (27) was adopted by the Parliament. Labelling provisions should be clarified 
regarding enzymes produced from GMO's. This is in line with the concept of 'last living 
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organism' ruling the labelling provisions of Regulation (EC) No 1829/2003 on GM food and 
feed.

Amendamentul 16

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 19 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1) Producătorul sau utilizatorul unei 
substanțe aromatizante, sau reprezentantul 
unui astfel de producător sau utilizator, 
informează Comisia, la cererea acesteia, cu 
privire la cantitatea substanței adăugate 
alimentelor în Comunitate pe o perioadă de 
12 luni, precum și cu privire la nivelurile 
de utilizare pentru anumite categorii 
alimentare specifice în cadrul Comunității.
Comisia acordă statelor membre acces la 
informațiile respective.

(1) Producătorul sau utilizatorul unei 
substanțe aromatizante, sau reprezentantul 
unui astfel de producător sau utilizator, 
informează Comisia, la cererea acesteia, cu 
privire la cantitatea substanței adăugate 
alimentelor în Comunitate pe o perioadă de 
12 luni. Informațiile furnizate în acest 
context sunt considerate confidențiale. 
Comisia acordă statelor membre acces la 
informațiile privind nivelurile de utilizare 
pentru categorii specifice în cadrul 
Comunității.

Or. en

Justificare

The Rapporteur reintroduces reworded part of the adopted amendment 31, which was deleted 
by the Council.

Amendamentul 17

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 19 – alineatul 3

Poziția comună a Consiliului Amendament

(3) Producătorul sau utilizatorul aromelor 
și/sau al materiilor prime informează 
imediat Comisia cu privire la orice 
informație științifică sau tehnică nouă care 
ar putea afecta evaluarea siguranței aromei 
și/sau a materiilor prime respective.

(3) Producătorul sau utilizatorul aromelor 
și/sau al materiilor prime informează 
imediat Comisia cu privire la orice 
informație științifică sau tehnică nouă 
cunoscută și la care acesta are acces și 
care ar putea afecta evaluarea siguranței 
aromei și/sau a materiilor prime respective.
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Or. en

Justificare

Part of the amendment (31) agreed by the parliament at the 1st reading.

Amendamentul 18

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 20 – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2) După consultarea Autorității, se adoptă 
o metodologie comună pentru colectarea de 
către statele membre a informațiilor privind 
consumul și utilizarea aromelor prevăzute 
în lista comunitară și a substanțelor 
enumerate în anexa III, în conformitate cu 
procedura de reglementare menționată la 
articolul 21 alineatul (2), până la ...

(2) După consultarea Autorității, se adoptă 
o metodologie comună pentru colectarea de 
către statele membre a informațiilor privind 
consumul și utilizarea aromelor prevăzute 
în lista comunitară și a substanțelor 
enumerate în anexa III, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control
menționată la articolul 21 alineatul (3), 
până la ...

Or. en

Justificare

Amendment (32) adopted by the Parliament at the first reading is needed in order to bring the 
text into line with the provisions of the new comitology procedure.

Amendamentul 19

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 29
Directiva 2000/13/CE
Anexa III – punctul 1 – liniuța 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

– „aromă (arome) de fum”, în cazul în care 
componenta aromatizantă conține arome 
astfel cum sunt definite la articolul 3 
alineatul (2) litera (f) din Regulamentul 
(CE) nr. …/…* și conferă o aromă de fum 
produsului alimentar.

– „aromă (arome) de fum” sau o denumire 
sau o descriere mai specifică a aromei 
(aromelor) de fum, în cazul în care 
componenta aromatizantă conține arome 
astfel cum sunt definite la articolul 3 
alineatul (2) litera (f) din Regulamentul 
(CE) nr. …/…* și conferă o aromă de fum 
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produsului alimentar.

Or. en

Justificare

This amendment (37), agreed by the Parliament at the 1st reading provides the opportunity 
for referring to specific smoke flavourings so that consumers would be properly informed 
about salmon flavouring, bacon flavouring, barbecue flavouring and so on.

Amendamentul 20

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 29
Directiva 2000/13/CE
Anexa III – punctul 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2a) În cazul aromelor produse dintr-o 
materie primă care intră în sfera de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
1829/2003, pe etichetă apare mențiunea 
„produs din OMG”.

În cazul aromelor produse de un 
organism care intră în sfera de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, nu 
este necesară o etichetare specială.

Or. en

Justification

The amendment (38) agreed by the Parliament at the first reading. It is necessary to repeat it 
here.
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Amendamentul 21

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 30 – paragraful 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

Se aplică de la …. Se aplică de la …. Cu toate acestea, 
articolul 10 se aplică după 18 luni de la 
intrarea în vigoare a listei comunitare.

Or. en

Justificare

The amendment (44) agreed by the Parliament at the first reading.

Amendamentul 22

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 30 – paragraful 3

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolele 10, 26 și 27 se aplică de la data 
aplicării listei comunitare. 

Articolele 26 și 27 se aplică de la data 
aplicării listei comunitare.

Or. en

Justificare

The amendment (44) adopted by the Parliament at the 1st reading.

Amendamentul 23

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Anexa III – partea B

Poziția comună a Consiliului

Partea B: Nivelurile maxime ale anumitor substanțe, prezente în mod natural în arome și în 
ingredientele alimentare cu proprietăți aromatizante, în anumite produse alimentare 
compuse consumate ca atare, la care s-au adăugat arome și/sau ingrediente alimentare 
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cu proprietăți aromatizante.

Aceste niveluri maxime nu se aplică produselor alimentare compuse care sunt pregătite și 
consumate în același loc, nu conțin arome adăugate și conțin numai ierburi și condimente 
drept ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante.

Denumirea 
substanței

Produsul alimentar compus în care 
prezența substanței este limitată 

Nivelul maxim 
mg/kg

Beta-asaronă Băuturi alcoolice 1,0
1-alil-4-
metoxibenzen,
estragol

Produse lactate
Fructe, legume (inclusiv ciuperci, 
rădăcinoase, tuberculi, boabe și păstăi), nuci 
și semințe procesate
Produse din pește
Băuturi nealcoolice

50
50

50
10

Acid cianhidric Nuga, marțipan și înlocuitorii acestuia sau 
produse similare
Conserve de fructe cu sâmburi
Băuturi alcoolice

50

5
35

Mentofuran Produse zaharoase care conțin mentă/mentă 
piperată, cu excepția produselor destinate 
pentru împrospătarea respirației
Produse zaharoase mici destinate pentru 
împrospătarea respirației
Gumă de mestecat
Băuturi alcoolice care conțin mentă/mentă 
piperată

500

3000
1000
200

4-alil-1,2-
dimetoxibenzen, 
metileugenol

Produse lactate
Preparate din carne și produse din carne, 
inclusiv carne de pui și vânat
Preparate din pește și produse din pește
Supe și sosuri
Aperitive sărate gata de consum
Băuturi nealcoolice

20
15

10
60
20
1

Pulegonă Produse zaharoase care conțin mentă/mentă 
piperată, cu excepția produselor destinate 
pentru împrospătarea respirației
Produse zaharoase mici destinate pentru 
împrospătarea respirației 
Gumă de mestecat
Băuturi nealcoolice care conțin mentă/mentă 
piperată
Băuturi alcoolice care conțin mentă/mentă 
piperată

250

2000
350
20

100

Quasină Băuturi nealcoolice
Produse de brutărie
Băuturi alcoolice 

0,5
1
1.5

1-alil-3,4-metilen Preparate din carne și produse din carne, 15
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dioxibenzen, safrol inclusiv carne de pui și vânat
Preparate din pește și produse din pește
Supe și sosuri
Băuturi nealcoolice

15
25
1

Teucrină A Băutură spirtoasă cu gust amar sau „bitter”1

Lichioruri2 cu gust amar
Alte băuturi alcoolice

5
5
2

Tuionă (alfa și beta) Băuturi alcoolice, cu excepția celor obținute 
din speciile Artemisia (pelin)
Băuturi alcoolice obținute din speciile 
Artemisia (pelin)
Băuturi nealcoolice obținute din speciile 
Artemisia (pelin)

10

35
0,5

Cumarină Produse de brutărie tradiționale sau de sezon 
a căror etichetare conține o mențiune 
referitoare la scorțișoară
„Cereale pentru micul dejun”, inclusiv muesli 
Produse de brutărie fină, cu excepția 
produselor de brutărie tradiționale sau de 
sezon a căror etichetare conține o mențiune 
referitoare la scorțișoară
Deserturi

50 

20 
15 

5 

Amendamentul Parlamentului

Partea B: Nivelurile maxime ale anumitor substanțe, prezente în mod natural în arome și în 
ingredientele alimentare cu proprietăți aromatizante, în anumite produse alimentare 
compuse consumate ca atare, la care s-au adăugat arome și/sau ingrediente alimentare 
cu proprietăți aromatizante.

Denumirea 
substanței

Produsul alimentar compus în care prezența 
substanței este limitată

Nivelul maxim
[mg/kg]

▐

Or. en

Justificare

The amendment agreed by the Parliament at the first reading linked to the amendment to 
Article 5, par. 2 providing a blank list unless harmfulness of certain naturally occurring 

                                               
1 Astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (4) litera (p) din Regulamentul 1576/89.
2 Astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (4) litera (r) din Regulamentul 1576/89.
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undesirable substances is assessed by the Authority. A similar solution is laid down in Article 
8 and Annex III of the Regulation (EC) No 1925/2006 on the addition of vitamins and 
minerals and of certain other substances to foods.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Compared with the original proposal, in the common position the Council has reorganised the 
articles and chapter headings in the Regulation and cleared up a number of areas of confusion 
to make it more transparent. In doing so it took into account some of Parliament’s 
amendments, but some of those which in its first reading Parliament considered essential were 
not included. It is not sufficient merely to strengthen the internal market by ensuring a level 
playing field for all producers; consumer interests also need to be taken into account, and 
prominent among them is the desire for food to be as natural as possible.

Parliament therefore intends to defend those first-reading amendments which it believes are 
the basis for a balanced and practicable Regulation, taking into account scientific and 
technological development.

It is not necessarily the case that all flavourings which are safe from a toxicological point of 
view are actually beneficial to consumers. Parliament wishes to highlight in particular the 
right to choose. In the procedure for approval of flavourings, ‘reasonable technological need’ 
is linked to other EU strategies, such as tackling obesity, as the addition of excessively strong 
flavourings can mask the poor quality of prepared food. The Council and Parliament take a 
different stance on the issue of certain food ingredients with flavouring properties for use in 
and on foods, and on the maximum levels of those ingredients laid down in Annex III.

The Scientific Committee on Food (SCF) and the European Food Safety Authority (EFSA) 
have confirmed the hypothesis that safrole, estragol and methyleugenol from the 
alkenylbenzene chemical class, which occur naturally in herbs and spices, are genotoxic and 
carcinogenic. Their carcinogenicity has been proven in tests on animals, although relatively 
high doses of the substances were used. Neither the SCF nor the EFSA has been instructed to 
investigate possible interactions between these undesirable substances and other substances in 
herbs and spices. It is possible that their reaction in food is not the same as when they are 
examined in isolation. It is important to note that when people eat food containing 
alkenylbenzenes they are exposed to much lower doses than were used in the tests on animals.

Parliament noted the Council’s argument that the maximum permitted levels in Annex III are 
already laid down in Directive 88/388/EC, but believes that this in itself indicates that the 
justification for limiting the use of herbs and spices in prepared food is (still) insufficient. In 
the last 20 years the Member States have not developed a methodology to monitor what 
effects the limits have had and have not carried out any research in the field.

Parliament therefore believes that it is not proven that prepared food in which certain Annex 
III ingredients are naturally present has the same toxicological potential as certain natural 
ingredients when they are tested in isolation. It bases this position on recent toxicological 
studies which take into account the fact that people are exposed to alkenylbenzene in complex 
food matrices. The matrix effects of foods or a combination of foods on certain ingredients in 
nature are known. They are caused by chemical links with other parts of the food or by the 
action of other ingredients which increase or reduce the effects. The hypothesis is that these 
effects differ from case to case, and so they need to be researched on a case-by-case basis.
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Parliament advocates reversing the burden of proof in this case. The principle of herb and 
spice producers having to disprove a legal presumption of harmfulness for each product 
individually is contentious. It would be more logical to turn the procedure around. Where 
there is a scientifically justified suspicion that certain substances in food eaten by people are 
harmful to health, the maximum permitted values could be included in Annex III on the basis 
of an opinion to that effect from the EFSA.

Parliament also took account of the fact that the active principles in herb mixtures change on a 
seasonal basis. Seasonal changes would require expensive tests to be carried out that would 
probably exceed the market value of the herb and spice mixes, so prepared food producers 
could well decide in advance to replace herbs with flavourings. This is not what European 
consumers want. In taking this stance Parliament also took into account the fact that the 
Regulation does not limit the use of herbs and spices as such and that in the common position 
the Council also abolished the maximum values for substances in Annex III which are added 
to food prepared on the same site. Parliament believes that the justification for this – the 
presumed small proportion of harmful substances in food prepared in that way – could be 
extended to prepared food in general.
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