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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 5
CONSIDERANDO 9

(9) O Comité Científico da Alimentação 
Humana avaliou os dados relativos à 
segurança da hemicelulose de soja e emitiu o 
seu parecer em 4 de Abril de 2003. O 
Comité concluiu que a utilização de 
hemicelulose de soja é aceitável em 
determinados alimentos para os quais foi 
solicitada e em determinados teores de 
inclusão. É, pois, adequado autorizar tal 
utilização para determinados fins.

(9) O Comité Científico da Alimentação 
Humana avaliou os dados relativos à 
segurança da hemicelulose de soja e emitiu o 
seu parecer em 4 de Abril de 2003. O 
Comité concluiu que a utilização de 
hemicelulose de soja é aceitável em 
determinados alimentos para os quais foi 
solicitada e em determinados teores de 
inclusão. É, pois, adequado autorizar tal 
utilização para determinados fins. Não 
obstante, para facilitar a situação às 
pessoas alérgicas, essa utilização não será 
permitida nos alimentos em que não se 
espera a presença de resíduos de soja.

Or. sv
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Justificação

Se a utilização de hemicelulose de soja for alargada a todos os alimentos propostos, as 
possibilidades de escolha das pessoas alérgicas em matéria de alimentos encontrar-se-ão 
sensivelmente reduzidas. Isto aplica-se em especial a alimentos de base, como o arroz e as 
massas onde não se espera encontrar resíduos de soja. Acrescentam-se aromas à maior parte 
dos alimentos e em várias fases da produção alimentar, com o risco inerente de ver a 
rotulagem obrigatória desaparecer. Existem aditivos alimentares que podem ser utilizados 
em vez da hemicelulose de soja e que não provocam reacções alérgicas.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 6
ARTIGO 1, PONTO 1 BIS (novo)

Artigo 5, travessão 3 bis (novo) (Directiva 95/2/CE)

(1a) É inserido um novo travessão 3 bis no 
Artigo 5º
"ou
- se for fornecida documentação que 
indica uma necessidade tecnológica de 
fixar valores mais elevados para um 
produto específico ou um grupo de 
produtos, tal como previsto no Anexo III, 
Parte C."

Or. da

Justificação

A proposta da Comissão não é conforme com o parecer que a Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos emitiu em 2003, segundo o qual apenas em certos produtos de 
carne é necessária a adição de uma quantidade de 150 mg/Kg para impedir o crescimento de 
microorganismos como o clostridium botulinum. Para a grande maioria dos produtos de 
carne salgados seria suficiente uma quantidade acrescentada de 50-100 mg/Kg de nitrito. A 
alteração estabelece uma distinção entre os produtos, de modo que geralmente é permitida 
uma adição de 100 mg/Kg mas é possível acrescentar uma quantidade de nitrito de 150 
mg/Kg para determinados produtos no caso dos quais existe verdadeira necessidade 
tecnológica.
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Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 7
ARTIGO 1 BIS (novo)

Artigo 1 bis
No prazo de dois anos a contar da entrada 
em vigor da presente directiva, a Comissão 
apresenta uma proposta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho destinada a limitar 
o número total de aditivos alimentares 
autorizados. Quando apresentar um pedido 
de autorização para um novo aditivo, a 
indústria deve propor a retirada de outro.

Or. en

Justificação

O número sempre crescente de aditivos alimentares conduz à acumulação de um número 
elevado de riscos menores para a segurança dos alimentos que não são facilmente avaliáveis 
e que podem induzir um efeito de sinergia entre diferentes substâncias. É por isso que o 
número total de aditivos alimentares autorizados deveria ser reduzido para que a indústria, 
quando apresenta um novo pedido de autorização, seja obrigada a apresentar uma proposta 
de retirada de um aditivo pouco utilizado.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 8
ARTIGO 1 TER (novo)

Artigo 1 ter 
No prazo de dois anos a contar da entrada 
em vigor da presente directiva, a Comissão 
apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho em que avalia, para 
todos os aditivos alimentares autorizados, 
incluindo os corantes e os edulcorantes, se 
as condições relativas à autorização 
enunciadas no Anexo II da Directiva 
89/107/CEE continuam a ser preenchidas.

Or. en
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Justificação

Quando a legislação comunitária relativa aos aditivos alimentares foi adoptada em 1988, o 
legislador insistiu no facto de que estes aditivos apenas podiam ser autorizados se um 
conjunto de condições estivesse preenchido: 

- necessidade tecnológica suficiente/benefício do consumidor, 

- ausência de perigo para a saúde do consumidor, 

- utilização que não induz o consumidor em erro. 

Mais de quinze anos após a entrada em vigor da legislação, conviria avaliar se as condições 
continuam a ser preenchidas pela pletora de aditivos alimentares autorizados pela 
Comunidade.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 9
ARTIGO 1 QUATER (novo)

Artigo 1 quater 
O relatório mencionado no artigo 1 ter 
incidirá especificamente nos efeitos para a 
saúde dos aditivos alimentares suspeitos de 
apresentar um risco para a saúde, como o 
E 320 (butilhidroxianisol , BHA), E 321 
(butilhidroxitoluol , BHT), E 385 (EDTA 
dissódico e cálcico), E 431 (estearato de 
polioxietileno (40)); E 432 a E 436 
(polisorbatos), E 1201 (polivinilpirrolidona) 
e E 1202 (polivinilpolipirrolidona).

Or. en

Justificação

Quando reavaliar a segurança dos aditivos alimentares, a Comissão deveria concentrar a 
sua atenção em substâncias que outras instituições já mencionaram como críticas: 

• os aditivos E 320 (butilhidroxianisol BHA) e E 321 (butilhidroxitoluol BHT) são 
antioxidantes sintéticos que podem provocar reacções alérgicas. Foram avaliados 
como potencialmente cancerígenos ou não classificáveis (de acordo com o CIRC 
(Centro internacional de investigação sobre o cancro) da OMS) e são suspeitos de 
provocar efeitos perturbadores endócrinos, efeitos imunológicos e hiperactividade;

• o EDTA dissódico e cálcico (E 385) é um antioxidante sintético que constitui 
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complexos com sais minerais que podem aumentar a absorção de metais pesados e 
conduzir a problemas metabólicos. Não é autorizado na Austrália;

• o agente estabilizador sintético estearato de polioxietileno (40) (E 431) pode conter 
subprodutos perigosos (óxido de etileno, óxido de etileno, mono e dietilenglicol); 

• os polisorbatos (E 432 - E 436) são agentes emulsionantes sintéticos que podem 
conter resíduos perigosos (óxido de etileno, de etileno glicol), podem aumentar a 
absorção de substâncias lipofílicas e modificar a digestão de diferentes substâncias;

• o E 1201 (polivinilpirrolidona) e o E 1202 (polivinilpolipirrolidona) podem conter 
resíduos de vinilpirrolidona, uma substância que é considerada cancerígeno nos 
animais. O E 1201 foi avaliado como não classificável pelo Centro internacional de 
investigação sobre o cancro (CIRC) da OMS.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 10
ARTIGO 2 BIS (novo)

Artigo 2 bis 
No prazo de dois anos a contar da entrada 
em vigor da presente directiva, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório relativo à 
reavaliação da autorização do edulcorante 
aspartame, incluindo uma avaliação 
histórica do processo de autorização pelo 
FDA ( (Organismo de Controlo de 
Alimentos e Medicamentos).
O relatório incluirá igualmente propostas 
legislativas relativas à melhoria da 
rotulagem dos produtos que contêm 
aspartame, em especial para a protecção 
das pessoas vulneráveis, como as grávidas, 
os lactentes e as crianças de tenra idade. 
A Comissão reexaminará igualmente as 
restrições relativas à utilização do 
edulcorante tradicional Stevia, tendo em 
conta todos os dados disponíveis.

Or. en

Justificação

A utilização do aspartame aumenta a exposição aos seus metabolitos metanol/formaldeído e 
fenilamina, e parece provocar dores de cabeça, náuseas e reacções alérgicas, em especial 
nas pessoas vulneráveis. A sua utilização generalizada deveria por conseguinte ser 
reavaliada pela Comissão e pelos Comités científicos em causa, tendo em conta o conjunto 
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dos dados disponíveis e respeitando o princípio de precaução. 
É necessária uma avaliação histórica, sabendo que parece estar provado que os estudos 
efectuados originalmente não provavam a inocuidade do aspartame. No entanto, as 
autorizações ulteriores assentam essencialmente na avaliação da FDA.

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 11
ARTIGO 2 BIS (novo)

Artigo 2 bis
A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a introdução de uma nova categoria 
"bebidas desportivas" na Directiva 
94/35/CE, um sector de produtos 
concebidos para responder a uma 
exigência nutritiva particular. O relatório 
examinará nomeadamente a redução da 
utilização de edulcorantes nos produtos que 
são "de valor energético reduzido ou sem 
açúcares acrescentados" da percentagem 
actual de 30% para 25%.

Or. en

Justificação

Como não existe um produto tipo para comparação, o edulcorante deveria ser acrescentado 
a um nível tal que, no caso de substituição por açúcar, o produto contivesse 30% menos de 
energia que um produto com o seu equivalente em açúcar. Tal exige a adição de mais 
edulcorante que o necessário para atingir um nível aceitável em matéria de gosto e responder 
às exigências nutritivas, o que dá lugar a um produto demasiado doce.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 12
ANEXO I, PONTO 3, ALÍNEA A BIS) (nova)

Anexo III,  Parte B (Directiva 95/2/CE)

(a bis) A Parte B é alterada como segue:
É aditada a nota seguinte: 
"2 bis. A utilização de sulfitos deve figurar 
na etiqueta do produto, de modo a pôr em 
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guarda as pessoas alérgicas e asmáticas 
contra a presença de sulfitos e de sulfatos 
nos alimentos."

Or. en

Justificação

Os sulfatos e os sulfitos podem ser perigosos para as pessoas asmáticas e alérgicas. Por isso 
é indispensável que uma rotulagem clara ponha em guarda os consumidores interessados 
contra a presença destes aditivos nos alimentos.

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 13
ANEXO I, PONTO 3, ALÍNEA A BIS) (nova)

Anexo III,  Parte B (Directiva 95/2/CE)

Texto da Comissão

Crustáceos e cefalópodes

- cozidos 50

Alteração do Parlamento

Crustáceos e cefalópodes

- cozidos 150

Or. en

Justificação

O nível máximo expresso em SO2 é modificado a fim de corrigir o "erro técnico" da Directiva 
95/2/CE, sabendo que os níveis autorizados de dióxido de enxofre são, sem nenhuma razão, 
muito mais baixos para os crustáceos cozidos que para os crustáceos crus.
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Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 14
ANEXO I, PONTO 3, ALÍNEA A BIS) (nova)

Anexo III,  Parte B (Directiva 95/2/CE)

Texto da Comissão

Crustáceos e cefalópodes

-cozidos 50(1)

Alterações do Parlamento

Crustáceos e cefalópodes

-cozidos 50(1)

-crustáceos, família penaeidae, solenceridae, aristeidae:

- até 80 unidades 135(1) 
- entre 80 e 120 unidades 180(1)

- mais de 120 unidades 270(1)

Or. es

Justificação

Quando foi aprovada a Directiva de aplicação, estabeleceu-se que a cocção reduzia o nível 
de sulfitos de um terço relativamente ao nível em fresco. A experiência demonstrou que não é 
assim, atingindo a redução, quando muito, 10%. Este facto, conjuntamente com o facto de o 
actual nível de 50mg/kg não proteger as gambas cozidas da melanose, demonstra que é 
necessário que o nível máximo actual de SO2 nos produtos cozidos esteja em consonância 
com o nível máximo permitido actualmente para os crustáceos frescos. Não se trata de 
aumentar as doses actuais de aplicação de sulfito em crustáceos, mas sim de corrigir um 
erro.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 15
ANEXO I, PONTO 3, ALÍNEA A BIS) (nova)

Anexo III,  Parte B (Directiva 95/2/CE)

Alteração do Parlamento 

(a bis) Na Parte B são aditadas as seguintes linhas: 

Uvas de mesa  10 mg/kg
Lichias frescas 10 mg/kg
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Or. en

Justificação

Isto é de grande importância para os consumidores e para a indústria, a fim de garantir a 
disponibilidade destes populares produtos. 
O SO2 é necessário para impedir o desenvolvimento do fungo botrytis nas uvas de mesa, que 
provoca a sua deterioração, e para evitar que as lichias frescas se acidifiquem. Uma nova 
entrada é necessária no Anexo III, Parte B, da Directiva 95/2/CE, a fim de assegurar que 
estes produtos possam continuar disponíveis para os consumidores. Sabendo que estes 
produtos estão já à venda em diversos Estados-Membros, acrescentar esta entrada permite a 
clareza jurídica e não deveria contribuir significativamente para a absorção de dióxido de 
enxofre.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 16
ANEXO I, PONTO 3, ALÍNEA A BIS) (nova)

Anexo III,  Parte B (Directiva 95/2/CE)

Texto da Comissão

Cerejas de polpa branca, frutos secos re-hidratados e lichias 
em frasco

100 mg/kg

Alteração do Parlamento

(a bis) Na Parte B a tabela é alterada 
como segue: 

Frutos secos transformados 650 mg/kg
Cerejas de polpa branca e lichias em frasco 100 mg/kg

Or. en

Justificação

Esta alteração corrige uma anomalia da Directiva 95/2/CE aumentando o nível autorizado 
de SO2 nos frutos secos re-hidratados, que passa de 100 mg/Kg para 650 mg/Kg. O nível 
máximo actual de 100 mg/Kg de SO2 para os frutos secos re-hidratados impede a utilização 
de frutos secos no fabrico de géneros alimentícios como as compotas de frutos em conserva 
ou os frutos para o pequeno almoço preparados com sumos de fruto - sabendo que não existe 
mecanismo que permita retirar as quantidades de SO2 em excessos para alcançar os 100 
mg/Kg, produzindo ao mesmo tempo um produto aceitável no plano comercial. É 
contraditório permitir frutos secos com níveis máximos de 2000 mg/Kg, mas para os frutos 
que sofrem uma nova transformação (nomeadamente re-hidratados) apenas níveis de 100 
mg/Kg .
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Alteração apresentada por Horst Schnellhardt e Thomas Ulmer

Alteração 17
ANEXO I, PONTO 3, ALÍNEA B)

Anexo III,  Parte C (Directiva 95/2/CE)

Texto da Comissão

E 249

E 250

Nitrito de potássio*

Nitrito de sódio*

Produtos à base de carne

Produtos à base de carne esterilizados 
(Fo > 3.00)**

Bacon e presunto curados de tipo 
Wiltshire

Bacon e presunto curados secos

Língua, vitela gelificada, peito alto 
curados

150 mg/kg

100 mg/kg
expresso em NaNo2

175 mg/kg como 
resíduo

175 mg/kg como 
resíduo

10 mg/kg como 
resíduo
expresso em NaNo2

E 251
E 252

Nitrato de sódio
Nitrato de potássio

Produtos à base de carne não tratados 
termicamente

Bacon e fiambre curados de tipo 
Wiltshire
Bacon e fiambre curados secos

Língua, vitela gelificada, peito alto 
curados

150 mg/kg 
expresso em NaNo3

250 mg/kg como 
resíduo

250 mg/kg como 
resíduo

10 mg/kg como 
resíduo
expresso em NaNo3

E 251

E 252

Nitrato de sódio 

Nitrato de potássio

Queijo de pasta dura, semi-dura e 
semi-mole
Sucedâneo de queijo à base de 
produtos lácteos

Conservas de arenque e espadilha em 
vinagre

150 mg/kg em leite 
para queijo
150 mg/kg em leite 
para queijo

500 mg/kg
expresso em NaNo3

Alterações do Parlamento

E 249 Nitrito de potássio* Produtos à base de carne 150 mg/kg
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E 250 Nitrito de sódio* Produtos à base de carne esterilizados 
(Fo > 3,00)**

100 mg/kg expresso 
em NaNo2

Bacon e presunto curados de tipo 
Wiltshire

175 mg/kg como 
resíduo

Bacon e presunto secos 175 mg/kg como 
resíduo

Língua, vitela gelificada, peito alto 
curados

10 mg/kg como 
resíduo expresso em 
NaNo2

Presunto curado em salmoura 
seca/húmida

50 mg/kg como 
resíduo

E 251 Nitrato de sódio Produtos à base de carne não tratados 
termicamente

150 mg/kg expresso 
em NaNo3

E 252 Nitrato de potássio

Bacon e fiambre curados de tipo 
Wiltshire

250 mg/kg como 
resíduo

Bacon e fiambre curados secos 250 mg/kg como 
resíduo

Língua, vitela gelificada, peito alto 
curados

10 mg/kg como 
resíduo expresso em 
NaNo3

Presunto curado em salmoura 
seca/húmida

250 mg/kg como 
resíduo

Enchidos curados durante um 
mínimo de 4 semanas, com uma 
proporção água: proteína de <=1.7

100mg/kg como 
resíduo

E 251
E 252

Nitrato de sódio
Nitrato de potássio

Queijo de pasta dura, semi-dura e 
semi-mole

Sucedâneo de queijo à base de 
produtos lácteos

Conservas de arenque e espadilha em 
vinagre

150 mg/kg em leite 
para queijo

150 mg/kg em leite 
para queijo

500 mg/kg
expresso em NaNo3

Or. de
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Justificação

Propõe-se, para os produtos alemães tradicionais, nomeadamente o presunto cru preparado 
em salmoura seca/húmida, como o presunto da Floresta Negra, manter as disposições em 
vigor até agora (50 mg de nitritos/Kg e 250 mg de nitratos/Kg sob a forma de resíduos no 
produto final), como se passa também com as disposições especiais para produtos 
originários da Inglaterra. De acordo com a AESA, a utilização de nitratos e de nitritos 
contribui para a segurança microbiológica e assegura o gosto tradicional, a cor e a 
estabilidade antioxidante. 

Propõe-se, para as salsichas secas alemãs tradicionais, uma autorização excepcional de 100 
mg/Kg sob a forma de resíduos no produto final, como se passa também com as disposições 
especiais para produtos originários da Inglaterra. De acordo com a AESA, a utilização de 
nitratos e de nitritos contribui para a segurança microbiológica e assegura o gosto 
tradicional, a cor e a estabilidade antioxidante.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 18
ANEXO I, PONTO 3, ALÍNEA B)

Anexo III,  Parte C (Directiva 95/2/CE)

Texto da Comissão

N.º E Designação Géneros alimentícios Teor máximo que pode 
ser adicionado durante 
o fabrico

E 249 Nitrito de potássio* Produtos à base de carne 150 mg/kg
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E 250 Nitrito de sódio* Produtos à base de carne esterilizados 
(Fo > 3.00)**

Bacon e presunto curados de tipo 
Wiltshire
Bacon e presunto secos
Língua, vitela gelificada, peito alto 
curados

100 mg/kg expresso em 
NaNo2

175 mg/kg como 
resíduo

175 mg/kg como 
resíduo

10 mg/kg como resíduo 
expresso em NaNo2

E 251
E 252

Nitrato de sódio
Nitrato de potássio

Produtos à base de carne não tratados 
termicamente

Bacon e fiambre curados de tipo 
Wiltshire

Bacon e fiambre curados secos
Língua, vitela gelificada, peito alto 
curados

150 mg/kg  expresso 
em NaNo3

250 mg/kg como 
resíduo

250 mg/kg como 
resíduo

10 mg/kg como resíduo 
expresso em NaNo3

E 251

E 252

Nitrato de sódio

Nitrato de potássio

Queijo de pasta dura, semi-dura e 
semi-mole

Sucedâneo de queijo à base de 
produtos lácteos

Conservas de arenque e espadilha em 
vinagre

150 mg/kg em leite para 
queijo

150 mg/kg em leite para 
queijo

500 mg/kg expresso em 
NaNo3

Alterações do Parlamento

N.º E Designação Géneros 
alimentícios

Máxima quantidade 
residual

Teor máximo que 
pode ser 
adicionado durante 
o fabrico

E 249 Nitrito de 
potássio*

Produtos à base de 
carne

100 mg/kg 150 mg/kg
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E 250 Nitrito de 
sódio*

Produtos à base de 
carne esterilizados 
(Fo > 3.00)**

100 mg/kg 100 mg/kg 
expresso em NaNo2

Bacon e presunto 
curados de tipo 
Wiltshire

175 mg/kg

Bacon e presunto 
secos

175 mg/kg

Língua, vitela 
gelificada, peito 
alto curados

10 mg/kg; expresso 
em NaNo2

E 251 Nitrato de 
sódio

Produtos à base de 
carne não tratados 
termicamente

100 mg/kg 150 mg/kg 
expresso em NaNo3

E 252 Nitrato de 
potássio

Bacon e fiambre 
curados de tipo 
Wiltshire

250 mg/kg

Bacon e fiambre 
curados secos

250 mg/kg

Língua, vitela 
gelificada, peito 
alto curados

10 mg/kg 
expresso em NaNo2

E 251 Nitrato de 
sódio

Queijo de pasta 
dura, semi-dura e
semi-mole

50 mg/kg 150 mg/kg em leite 
para queijo

E 252 Nitrato de 
potássio

Sucedâneo de 
queijo à base de 
produtos lácteos

50 mg/kg 150 mg/kg em leite 
para queijo

Conservas de 
arenque e espadilha 
em vinagre

200 mg/kg; expresso 
em NaNo2

500 mg/kg
expresso em NaNo3

Or. en
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Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 19
ANEXO I, PONTO 3, ALÍNEA B)

Anexo III,  Parte C (Directiva 95/2/CE)

Texto da Comissão

E 249 Nitrito de potássio * Produtos à base de carne 150 mg/kg

Alteração do Parlamento

E 249 Nitrito de potássio * 
(1)

Produtos à base de carne 100 mg/kg

(1) Podem estabelecer-se valores de até 150 mg/kg para produtos específicos, ver artigo 5º.

Or. da

Justificação

A proposta da Comissão não é conforme com o parecer que a Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos emitiu em 2003, segundo o qual apenas em certos produtos de 
carne é necessária a adição de uma quantidade de 150 mg/Kg para impedir o crescimento de 
microorganismos como o clostridium botulinum. Para a grande maioria dos produtos de 
carne salgados seria suficiente uma quantidade acrescentada de 50-100 mg/Kg de nitrito. A 
alteração estabelece uma distinção entre os produtos, de modo que geralmente é permitida 
uma adição de 100 mg/Kg mas é possível acrescentar uma quantidade de nitrito de 150 
mg/Kg para determinados produtos no caso dos quais existe verdadeira necessidade 
tecnológica.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 20
ANEXO I, PONTO 3, ALÍNEA B)

Anexo III,  Parte C (Directiva 95/2/CE)

Texto da Comissão

E 249 Nitrito de potássio * Produtos à base de carne 150 mg/kg
E 250 Nitrito de sódio *

Alterações do Parlamento

E 249 Nitrito de potássio * 
(1)

Produtos à base de carne 100 mg/kg

E 250 Nitrito de sódio *(1)

(1) Podem estabelecer-se valores de até 150 mg/kg para produtos específicos, ver artigo 5º.
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Or. da

Justificação

A proposta da Comissão não é conforme com o parecer que a Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos emitiu em 2003, segundo o qual apenas em certos produtos de 
carne é necessária a adição de uma quantidade de 150 mg/Kg para impedir o crescimento de 
microorganismos como o clostridium botulinum. Para a grande maioria dos produtos de 
carne salgados seria suficiente uma quantidade acrescentada de 50-100 mg/Kg de nitrito. A 
alteração estabelece uma distinção entre os produtos, de modo que geralmente é permitida 
uma adição de 100 mg/Kg mas é possível acrescentar uma quantidade de nitrito de 150 
mg/Kg para determinados produtos no caso dos quais existe verdadeira necessidade 
tecnológica.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 21
ANEXO I, PONTO 3 (B bis) (novo)

Anexo III,  Parte C (Directiva 94/35/EC)

(b bis) Na Parte C são suprimidas as 
seguintes linhas:

E 234 Nisina (1) Pudins de semolina e tapioca e 
produtos similares

3 mg/kg

Queijos curados e queijos 
fundidos

12,5 mg/kg

Clotted cream 10 mg/kg

Mascarpone 10 mg/kg

E 235 Natamicina Tratamento de superfície de:

- Queijo de pasta dura e semidura

- enchidos secos ou curados 1 mg/dm² de 
superfície 
(ausente a 5 
mm de 
profundidade )

Or. en

Justificação

A nisina e a natamicina são antibióticos.  A natamicina é utilizada em medicina humana e é  
absolutamente necessário evitar a resistência a essa substância. Na comunicação sobre uma 
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estratégia comunitária de combate à resistência antimicrobiana (COM (2001) 333), indica-se 
que a Comissão "reexaminará a segurança e a necessidade destas substâncias". Este 
reexame deveria ser empreendido agora e, enquanto a segurança destes aditivos não puder 
ser garantida cientificamente, deveriam ser proibidos.

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 22
ANEXO I, PONTO 3 (C A) (novo)

Anexo III,  Parte D (Directiva 95/2/CE)

(c bis) Na Parte D, é aditada a seguinte 
linha:

E 319 Tercbutil 
hidroquinona 
(TBHQ)1

Gorduras e óleos essencialmente 
desprovidos de água 

200 mg/kg 
(expresso em 
gordura)

Emulsões contendo menos de 80% de 
gordura 
Emulsões lipídicas essencialmente do 
tipo oil-in-water, incluindo produtos 
misturados e/ou aromatizados com 
base em emulsões lipídicas 
Óleo de peixe 200 mg/kg
Margarina e produtos similares 200 mg/kg 

(expresso em 
gordura)

Misturas de margarina e de manteiga 
Pão e produtos similares 200 mg/kg 

(expresso em 
gordura)

Produtos finos de panificação
Produtos de confeitaria à base de 
cacau, incluindo chocolate
Produtos de confeitaria à base de 
açúcar
'Snacks' à base de cereais
Peixe congelado, filetes de peixe e 
produtos à base de peixe, incluindo 
moluscos, crustáceos e equinodermes

200 mg/kg
(expresso em 
gordura)

Temperos e condimentos 200 mg/kg 
(expresso em 
gordura)
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Sopas e caldos
Carne desidratada
Molhos 
Nozes transformadas
Óleos essenciais 200 mg/kg
Aromas

1 Estreme ou em combinação com BHA, BHT e galato de propila 

Or. en

Justificação

Justifica-se a inclusão do tercbutil hidroquinona (TBHQ) como novo antioxidante utilizado 
em óleos, gorduras e alimentos com um nível máximo de 200 mg/Kg, no seguimento do 
parecer positivo da AESA de 12 de Julho de 2004. 
O TBHQ é utilizado para estabilizar os óleos, as gorduras e os alimentos contra a sua 
deterioração por oxidação, atrasar o desenvolvimento do ranço nos produtos e aumentar a 
sua duração de conservação. 
O TBHQ não sofre descoloração quando é utilizado na presença de ferro e não produz odor 
ou gosto perceptível quando é acrescentado a óleos, gorduras e alimentos. Apresenta boa 
solubilidade nos alimentos, gorduras e óleos e pode ser combinado com outros antioxidantes 
existentes como o BHA e o BHT para produzir combinações antioxidantes muito eficazes.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 23
ANEXO I, PONTO 4, ALÍNEA B)

Anexo IV (Directiva 95/2/CE)

Texto da Comissão

E 968 Eritritol Géneros alimentícios em geral 
(excepto bebidas e géneros 
alimentícios referidos no nº 3 do 
artigo 2º)

quantum satis 

Peixe, crustáceos, moluscos e 
cefalópodes não transformados, 
congelados e ultracongelados

quantum satis

Licores quantum satis

(Para fins que 
não os de 
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edulcorantes)

Alterações do Parlamento

E 968 Eritritol Géneros alimentícios em geral 
(excepto bebidas e géneros 
alimentícios referidos no nº 3 do 
artigo 2º)

quantum satis 

Peixe, crustáceos, moluscos e 
cefalópodes não transformados, 
congelados e ultracongelados

quantum satis

Licores quantum satis

Bebidas aromatizadas não alcoólicas 15 g/l
Bebidas à base de leite 15 g/l
Bebidas à base de café, chá, 
Infusões de ervas

15 g/l

Bebidas congeladas (granitados) 15 g/l
(Para fins que 
não os de 
edulcorantes)

Or. es

Justificação

A boa tolerância digestiva do eritritol permite a sua utilização segura em bebidas não 
alcoólicas. Em 16 países fora da União Europeia a sua utilização é permitida até níveis de 
35g/l. Ao nível aqui proposto (15g/l) a sua utilização resultaria na ingestão de 7,5g de 
eritritol ao consumir 0,5 l de bebida. Esta quantidade é inferior aos 25% da dose 
comprovadamente isenta de efeitos laxativos em adultos, testada nas condições mais severas 
de ingestão, quer dizer, numa única toma, em solução aquosa, e com o estômago vazio. O seu 
nível de tolerância pode ser comparado com a ingestão de 0,5 l de sumo de maçã, que contém 
naturalmente sorbitol a um nível de concentração média de 4g por litro (o sumo de maçã 
pode conter naturalmente até 7g de sorbitol por litro).
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Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 24
ANEXO I, PONTO 4 (C)

Anexo IV (Directiva 95/2/CE)

Texto da Comissão

”E 426 Hemicelulose de 
soja

Bebidas de base láctea

Suplementos alimentares, tal como 
definidos na Directiva 2002/46/CE

Molhos emulsionados
Produtos de panificação

Massas de tipo chinês (Noodles)
Arroz
Produtos transformados à base de 
batata e de arroz (incluindo 
congelados, ultracongelados, 
refrigerados e desidratados)

Batatas pré-fritas, congeladas e 
ultracongeladas

Ovoprodutos desidratados 
concentrados, congelados e 
ultracongelados
Produtos de confeitaria à base de 
gelificantes, excepto mini-
embalagens de gelatina

Aromas

5 g/l
1,5 g/kg

30 g/l
10 g/kg

10 g/kg
10 g/kg
10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

1,5 g/kg

Alterações do Parlamento

"E 426 Hemicelulose de soja Bebidas de base láctea 5 g/l

Suplementos alimentares, tal 
como definidos na Directiva 
2002/46/CE

1,5 g/kg

Molhos emulsionados 30 g/l

Produtos de panificação 10 g/kg
Produtos transformados à base 
de batata e de arroz (incluindo 
congelados, ultracongelados, 
refrigerados e desidratados)

10 g/kg
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Batatas pré-fritas, congeladas e 
ultracongeladas

10 g/kg

Ovoprodutos desidratados 
concentrados, congelados e 
ultracongelados

10 g/kg

Produtos de confeitaria à base 
de gelificantes, excepto mini-
embalagens de gelatina

10 g/kg

Or. sv

Justificação

Se a utilização da hemicelulose de soja for alargada a todos os alimentos propostos, as 
possibilidades de escolha das pessoas alérgicas em matérias de alimentos encontrar-se-ão 
sensivelmente reduzidas. Isto aplica-se em especial a alimentos de base, como o arroz e as 
massas onde não se espera encontrar resíduos de soja. Acrescentam-se aromas à maior parte 
dos alimentos e em várias fases da produção alimentar, com o risco inerente de ver a 
rotulagem obrigatória desaparecer. Existem aditivos alimentares que podem ser utilizados 
em vez da hemicelulose de soja e que não provocam reacções alérgicas.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 25
ANEXO I, PONTO 4 (C)

Anexo IV, E 426, nota depois do quadro (nova) (Directiva 95/2/CE)

No caso de hemicelulose de soja 
proveniente de soja geneticamente 
modificada, o produto é etiquetado como 
segue: "contém hemicelulose de soja 
proveniente de soja geneticamente 
modificada".

Or. en
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Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 26
ANEXO I, PONTO 4 (C BIS) (novo)

Anexo IV (Directiva 95/2/CE)

(c bis) É inserida a seguinte linha:

E XXX Amido 
sucinato 
octenilo de 
alumínio 
(SAOS)

Vitaminas e preparações 
nutritivas utilizadas em 
complementos alimentares 
dietéticos

Quantum satis

Or. en

Justificação

Inclusão do Amido sucinato octenilo de alumínio (SAOS) enquanto agente antiaglomerante 
nas vitaminas e preparações nutritivas destinadas à utilização em géneros alimentícios no 
Anexo IV da Directiva 95/2/CE, após um parecer positivo do Comité Científico da 
Alimentação Humana.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 27
ANEXO I, PONTO 4 (C BIS) (novo)

Anexo IV (Directiva 95/2/CE)

(c bis) São suprimidas as seguintes 
linhas:

E 520 Sulfato de alumínio Clara de ovo 30 mg/kg
E 521 Sulfato de alumínio e 

sódio
Frutos e produtos hortícolas 
escorridos e cristalizados

200 mg/kg
Estremes ou em 
combinação, 
expresso em 
alumínio

E 522 Sulfato de alumínio e 
potássio

E 523 Sulfato de alumínio e 
amónio

Or. en

Justificação

Estes aditivos libertam alumínio que pode conduzir a intoxicações e que parece contribuir 
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para a doença de Alzheimer. As pessoas que sofrem de certos problemas renais podem 
acumular alumínio no organismo. Também estes aditivos deveriam ser proibidos.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 28
ANEXO I, PONTO 4 (C QUINQUIES) (novo)

Anexo IV (Directiva 95/2/CE)

(c quinquies) É suprimida a seguinte linha:

E 
541 

Fosfato ácido de 
alumínio e sódio

Padaria fina (apenas os scones e 
bolos similares de massa esponjosa)

1 g/kg expresso 
em alumínio

Or. en

Justificação

Este aditivo liberta alumínio que pode conduzir a intoxicações e que parece contribuir para a 
doença de Alzheimer. As pessoas que sofrem de certos problemas renais podem acumular 
alumínio no organismo. Também estes aditivos deveriam ser proibidos.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 29
ANEXO I, PONTO 4 (C QUATER) (novo)

Anexo IV (Directiva 95/2/CE)

(c quater) São suprimidas as seguintes linhas: 

E 620 
E 621
E 622

Ácido glutâmico
Glutamato monossódico
Glutamato monopotássico

Géneros alimentícios em 
geral (excepto os referidos 
no nº 3 do artigo 2º)

10 g/kg 
Estremes ou 

em 
combinação

E 623
E 624
E 625

Diglutamato de cálcio
Glutamato monoamónico 
Diglutamato de magnésio

Temperos e condimentos quantum 
satis

Or. en

Justificação

Em certos casos, estes intensificadores de sabor podem provocar sintomas nervosos 
(diminuição da sensibilidade no pescoço, nos braços e costas) e irregularidades dos 
batimentos cardíacos. Nos ensaios sobre animais, provocaram perturbações da reprodução 
nos ratos. Parece igualmente que são problemáticos para as pessoas asmáticas.



PE 357.780v02-00 24/26 AM\567668PT.doc

PT

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 30
ANEXO II, PONTO (B BIS) (novo)

Anexo (Directiva 94/35/EC)

(b bis) Na linha correspondente ao E 950, no que respeita a “Bebidas não alcoólicas”, é 
inserido o seguinte:
"E 950 Acessulfamo-K - Bebidas à base de água, 

destinadas a compensar o 
esforço muscular intenso, 
especialmente para 
desportistas

250 mg/l"

Or. en

Justificação

As bebidas destinadas a responder ao dispêndio de esforços musculares intensos, em especial 
em desportistas, são concebidas ao mesmo tempo com açúcares e edulcorantes a fim de 
responder às exigências específicas em matéria de composição. Contudo, a entrada actual 
impõe a adição de mais edulcorantes que necessário para um gosto óptimo, o que dá um 
produto que os desportistas consideram demasiado doces. Esta entrada permitiria aos 
fabricantes utilizar menos edulcorantes para fabricar estes produtos, tornando-o assim mais 
aceitável para os consumidores.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 31
ANEXO II, PONTO (B TER) (novo)

Anexo (Directiva 94/35/EC)

(b ter) Na linha correspondente ao E 951, 
no que respeita a “Bebidas não 
alcoólicas”, é inserido o seguinte:
"E 951 Aspartame - Bebidas à base de água, 

destinadas a compensar o 
esforço muscular intenso, 
especialmente para desportistas 

400 mg/l"

Or. en
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Justificação

As bebidas destinadas a responder ao dispêndio de esforços musculares intensos, em especial 
em desportistas, são concebidas ao mesmo tempo com açúcares e edulcorantes a fim de 
responder às exigências específicas em matéria de composição. Contudo, a entrada actual 
impõe a adição de mais edulcorantes que necessário para um gosto óptimo, o que dá um 
produto que os desportistas consideram demasiado doces. Esta entrada permitiria aos 
fabricantes utilizar menos edulcorantes para fabricar estes produtos, tornando-o assim mais 
aceitável para os consumidores.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 32
ANEXO II, PONTO (B BIS) (novo)

Anexo (Directiva 94/35/EC)

(b bis) São suprimidas no Anexo todas as 
linhas relativas ao uso do E 952 (ácido 
ciclâmico e seus sais de potássio e cálcio)

Or. en

Justificação

O acido ciclâmico, que não é autorizado pela FDA dos Estados Unidos, revelou reduzir os 
níveis de testosterona e provocar atrofia nos testículos dos ratos. É suspeito de ter efeitos 
cancerígenos e a DDA fixada em 7 mg/Kg de peso é excedida facilmente devido à sua 
presença em diferentes bebidas sem álcool e outros produtos.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 33
ANEXO II, PONTO (B QUATER) (novo)

Anexo (Directiva 94/35/EC)

(b quater) Na linha correspondente ao E 951, no que respeita a “Bebidas não alcoólicas”, 
é inserido o seguinte: 

"E 955 Sucralose - Bebidas à base de água, 
destinadas a compensar o 
esforço muscular intenso, 
especialmente para desportistas 

250 mg/l"

Or. en
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Justificação

As bebidas destinadas a responder ao dispêndio de esforços musculares intensos, em especial 
em desportistas, são concebidas ao mesmo tempo com açúcares e edulcorantes a fim de 
responder às exigências específicas em matéria de composição. Contudo, a entrada actual 
impõe a adição de mais edulcorantes que necessário para um gosto óptimo, o que dá um 
produto que os desportistas consideram demasiado doces. Esta entrada permitiria aos 
fabricantes utilizar menos edulcorantes para fabricar estes produtos, tornando-os assim mais 
aceitável para os consumidores.
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