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Alteração apresentada por Kathy Sinnott

Alteração 26
Considerando 3

(3) O presente regulamento substitui as 
anteriores directivas e decisões relativas aos 
aditivos alimentares para utilização em 
alimentos, com vista a assegurar o 
funcionamento eficaz do mercado interno, 
assim como um elevado nível de protecção 
da saúde humana e dos interesses do 
consumidor, através de procedimentos 
exaustivos e simplificados.

(3) O presente regulamento substitui as 
anteriores directivas e decisões relativas aos 
aditivos alimentares para utilização em 
alimentos, com vista a assegurar o 
funcionamento eficaz do mercado interno, 
assim como um elevado nível de protecção 
da saúde humana e do ambiente e dos 
interesses do consumidor, incluindo os 
consumidores com intolerância a 
determinadas substâncias através de 
procedimentos exaustivos e simplificados.

Or. en
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Justificação

Importa conferir atenção particular a grupos vulneráveis e às pessoas que sofrem de 
alergias. A maioria das pessoas deveria estar em condições de ingerir alimentos vendidos em 
lojas convencionais sem ter de recorrer a alimentos especializados. Um dos critérios de 
autorização nos termos do presente regulamento deveria, por conseguinte, ser o seguinte: a 
substância ou a sua utilização não deve reduzir o leque de géneros alimentares disponíveis 
para pessoas que padecem de alergias. "Com intolerância" é mais inclusivo do que o 
conceito "alérgico", na medida em que engloba todos quantos sentes dificuldades na ingestão 
de determinados aditivos, bem como todos quantos sofrem de uma reacção alérgica 
específica. 

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 27
Considerando 7

(7) Os aditivos alimentares devem ser 
aprovados e utilizados unicamente se 
preencherem os critérios definidos no 
presente regulamento. Os aditivos 
alimentares devem ser de utilização segura, 
tecnologicamente necessária, não-enganosa 
e vantajosa para o consumidor.

(7) Os aditivos alimentares devem ser 
aprovados e utilizados unicamente se 
preencherem os critérios definidos no 
presente regulamento. Os aditivos 
alimentares devem ser de utilização segura, 
tecnologicamente necessária, não-enganosa 
e vantajosa para o consumidor. Os casos em 
que o consumidor é induzido em erro 
incidem nomeadamente na qualidade dos 
ingredientes utilizados, no carácter natural 
de um produto ou do processo de produção, 
no seu valor nutritivo e no seu conteúdo em 
frutos e legumes.

Or. en

Justificação

Impõe-se a apresentação de uma tal alteração, por forma a dispor de uma definição comum 
de "o consumidor é induzido em erro".

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 28
Considerando 7, parágrafo 1 bis (novo)

Os casos em que o consumidor é induzido 
em erro incidem, nomeadamente, na 
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frescura, na qualidade dos ingredientes 
utilizados, no carácter natural do produto 
ou do processo de produção ou na 
qualidade nutritiva do produto.  

Or. de

Justificação

Esta lista, não exaustiva, deve explicar de forma mais detalhada o conceito de "induzir em 
erro".

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 29
Considerando 8

(8) Os aditivos alimentares devem estar 
sempre em conformidade com as 
especificações aprovadas. A especificação 
deve incluir informações de molde a 
identificar adequadamente o aditivo 
alimentar, incluindo a sua origem, e 
descrever os critérios de pureza aceitáveis. 
As especificações previamente elaboradas 
em intenção dos aditivos alimentares 
incluídas na Directiva 95/31/CE da 
Comissão, de 5 de Julho de 1995, que 
estabelece os critérios de pureza específicos 
dos edulcorantes que podem ser utilizados 
nos géneros alimentícios, na Directiva 
95/45/CE da Comissão, de 26 de Julho de 
1995, que estabelece os critérios de pureza 
específicos dos corantes que podem ser 
utilizados nos géneros alimentícios e na 
Directiva 96/77/CE da Comissão, de 2 de 
Dezembro de 1996, que estabelece os 
critérios de pureza específicos dos aditivos 
alimentares com excepção dos corantes e 
dos edulcorantes devem ser mantidas até os 
aditivos correspondentes serem registados 
nos anexos do presente regulamento. Nessa 
altura, as especificações relativas a tais 
aditivos devem ser estabelecidas num 
regulamento. Essas especificações devem 
dizer directamente respeito aos aditivos 

(8) Os aditivos alimentares devem estar em 
conformidade com as especificações 
aprovadas. A especificação deve incluir 
informações de molde a identificar 
adequadamente o aditivo alimentar, 
incluindo a sua origem, e descrever os 
critérios de pureza aceitáveis. As 
especificações previamente elaboradas em 
intenção dos aditivos alimentares incluídas 
na Directiva 95/31/CE da Comissão, de 5 de 
Julho de 1995, que estabelece os critérios de 
pureza específicos dos edulcorantes que 
podem ser utilizados nos géneros 
alimentícios, na Directiva 95/45/CE da 
Comissão, de 26 de Julho de 1995, que 
estabelece os critérios de pureza específicos 
dos corantes que podem ser utilizados nos 
géneros alimentícios e na Directiva 
96/77/CE da Comissão, de 2 de Dezembro 
de 1996, que estabelece os critérios de 
pureza específicos dos aditivos alimentares 
com excepção dos corantes e dos 
edulcorantes devem ser mantidas até os 
aditivos correspondentes serem registados 
nos anexos do presente regulamento. Nessa 
altura, as especificações relativas a tais 
aditivos devem ser estabelecidas num 
regulamento. Essas especificações devem 
dizer directamente respeito aos aditivos 
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incluídos nas listas comunitárias constantes 
dos anexos do presente regulamento. 
Contudo, tendo em conta o carácter e o 
conteúdo complexos das mesmas 
especificações, e por motivos de clareza, não 
devem ser integradas enquanto tal nessas 
listas comunitárias, e sim estabelecidas num 
ou em mais regulamentos em separado.

incluídos nas listas comunitárias constantes 
dos anexos do presente regulamento. 
Contudo, tendo em conta o carácter e o 
conteúdo complexos das mesmas 
especificações, e por motivos de clareza, não 
devem ser integradas enquanto tal nessas 
listas comunitárias, e sim estabelecidas num 
ou em mais regulamentos em separado.

Or. en

Justificação

A expressão "sempre" deveria ser suprimida, na medida em que os aditivos alimentares, uma 
vez dissolvidos ou misturados com outros aditivos ou ingredientes, deixam de estar em 
conformidade com as especificações aprovadas em relação a todos os aspectos relevantes, 
nomeadamente no que respeita ao teor em água.  

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 30
Considerando 8

(8) Os aditivos alimentares devem estar
sempre em conformidade com as 
especificações aprovadas. A especificação 
deve incluir informações de molde a 
identificar adequadamente o aditivo 
alimentar, incluindo a sua origem, e 
descrever os critérios de pureza aceitáveis. 
As especificações previamente elaboradas 
em intenção dos aditivos alimentares 
incluídas na Directiva 95/31/CE da 
Comissão, de 5 de Julho de 1995, que 
estabelece os critérios de pureza específicos 
dos edulcorantes que podem ser utilizados 
nos géneros alimentícios, na Directiva 
95/45/CE da Comissão, de 26 de Julho de 
1995, que estabelece os critérios de pureza 
específicos dos corantes que podem ser 
utilizados nos géneros alimentícios e na 
Directiva 96/77/CE da Comissão, de 2 de 
Dezembro de 1996, que estabelece os 
critérios de pureza específicos dos aditivos 
alimentares com excepção dos corantes e 
dos edulcorantes devem ser mantidas até os 

(8) Os aditivos alimentares devem estar em 
conformidade com as especificações 
aprovadas. A especificação deve incluir 
informações de molde a identificar 
adequadamente o aditivo alimentar, 
incluindo a sua origem, e descrever os 
critérios de pureza aceitáveis. As 
especificações previamente elaboradas em 
intenção dos aditivos alimentares incluídas 
na Directiva 95/31/CE da Comissão, de 5 de 
Julho de 1995, que estabelece os critérios de 
pureza específicos dos edulcorantes que 
podem ser utilizados nos géneros 
alimentícios, na Directiva 95/45/CE da 
Comissão, de 26 de Julho de 1995, que 
estabelece os critérios de pureza específicos 
dos corantes que podem ser utilizados nos 
géneros alimentícios e na Directiva 
96/77/CE da Comissão, de 2 de Dezembro 
de 1996, que estabelece os critérios de 
pureza específicos dos aditivos alimentares 
com excepção dos corantes e dos 
edulcorantes devem ser mantidas até os 
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aditivos correspondentes serem registados 
nos anexos do presente regulamento. Nessa 
altura, as especificações relativas a tais 
aditivos devem ser estabelecidas num 
regulamento. Essas especificações devem 
dizer directamente respeito aos aditivos 
incluídos nas listas comunitárias constantes 
dos anexos do presente regulamento. 
Contudo, tendo em conta o carácter e o 
conteúdo complexos das mesmas 
especificações, e por motivos de clareza, não 
devem ser integradas enquanto tal nessas 
listas comunitárias, e sim estabelecidas num 
ou em mais regulamentos em separado.

aditivos correspondentes serem registados 
nos anexos do presente regulamento. Nessa 
altura, as especificações relativas a tais 
aditivos devem ser estabelecidas num 
regulamento. Essas especificações devem 
dizer directamente respeito aos aditivos 
incluídos nas listas comunitárias constantes 
dos anexos do presente regulamento. 
Contudo, tendo em conta o carácter e o 
conteúdo complexos das mesmas 
especificações, e por motivos de clareza, não 
devem ser integradas enquanto tal nessas 
listas comunitárias, e sim estabelecidas num 
ou em mais regulamentos em separado.

Or. en

Justificação

A expressão "sempre" deveria ser suprimida, na medida em que os aditivos alimentares, uma 
vez dissolvidos ou misturados com outros aditivos ou ingredientes, deixam de estar em 
conformidade com as especificações aprovadas em relação a todos os aspectos relevantes, 
nomeadamente no que respeita ao teor em água.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 31
Considerando 12

(12) Antes de ser aprovado em 
conformidade com o presente regulamento, 
um aditivo alimentar abrangido pelo âmbito 
do Regulamento (CE) nº 1829/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 
Setembro de 2003, relativo a géneros 
alimentícios e alimentos para animais 
geneticamente modificados, deve estar 
autorizado em conformidade com aquele 
regulamento.

(12) Um aditivo alimentar abrangido pelo 
âmbito do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de Setembro de 2003, relativo a géneros 
alimentícios e alimentos para animais 
geneticamente modificados, deve estar 
autorizado em conformidade com aquele 
regulamento, bem como com o presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Prevê-se que seja adoptado um princípio de "uma porta, uma chave" para a autorização de 
alimentos e ingredientes alimentares geneticamente modificados, nos termos do Regulamento 
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(CE) nº 1829/2003. O requisito que consiste na autorização do aditivo alimentar 
geneticamente modificado em conformidade com o Regulamento nº 1829/2003 antes mesmo 
de ser avaliado para inclusão nos anexos II e III da proposta de regulamento relativa aos 
aditivos alimentares parece estar em contradição com esta abordagem e pode levar a que o 
aditivo tenha de se submeter a dois processos de autorização distintos. Uma tal abordagem 
seria excessivamente burocrática e daria azo a atrasos. 

Importa velar por que o processo para a autorização de aditivos alimentares geneticamente 
modificados seja racionalizado, em conformidade com o princípio de "uma porta, uma 
chave" previsto no Regulamento (CE) nº 1829/2003. Sempre que sejam obrigatórias 
avaliações para efeitos de autorização nos termos do Regulamento nº 1829/2003/CEE e nos 
termos do presente Regulamento, essas avaliações são realizadas conjuntamente enquanto 
uma única avaliação AESA, e não constituem objecto de dois processos de autorização 
distintos.     

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 32
Considerando 12

(12) Antes de ser aprovado em 
conformidade com o presente regulamento, 
um aditivo alimentar abrangido pelo âmbito 
do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 
Setembro de 2003, relativo a géneros 
alimentícios e alimentos para animais 
geneticamente modificados, deve estar 
autorizado em conformidade com aquele 
regulamento.

(12) Um aditivo alimentar abrangido pelo 
âmbito do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de Setembro de 2003, relativo a géneros 
alimentícios e alimentos para animais 
geneticamente modificados, deve estar 
autorizado em conformidade com aquele 
regulamento, bem como com o presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Prevê-se que seja adoptado um princípio de "uma porta, uma chave" para a autorização de 
alimentos e ingredientes alimentares geneticamente modificados, nos termos do Regulamento 
(CE) nº 1829/2003. O requisito que consiste na autorização do aditivo alimentar 
geneticamente modificado em conformidade com o Regulamento nº 1829/2003 antes mesmo 
de ser avaliado para inclusão nos anexos II e III da proposta de regulamento relativa aos 
aditivos alimentares parece estar em contradição com esta abordagem e pode levar a que o 
aditivo tenha de se submeter a dois processos de autorização distintos. Uma tal abordagem 
seria excessivamente burocrática e daria azo a atrasos. 
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Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 33
Artigo 1, alínea b)

b) Condições de utilização de aditivos 
alimentares nos géneros alimentícios, em
aditivos alimentares e em enzimas 
alimentares;

b) Condições de utilização de aditivos 
alimentares nos géneros alimentícios 
incluindo aditivos alimentares e enzimas 
alimentares nos termos do Regulamento 
(CE) XY/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo a enzimas alimentares e 
aromas alimentares e nos termos do 
Regulamento (CE) XY/2006 do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo a aromas e 
a determinados ingredientes alimentares 
com propriedades aromatizantes;

Or. de

Justificação

O presente regulamento deveria ter em conta toda a legislação relativa aos aditivos 
alimentares. Desde logo tornam-se supérfluas outras correcções conexas.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 34
Artigo 1, alínea b)

b) Condições de utilização de aditivos 
alimentares nos géneros alimentícios, em 
aditivos alimentares e em enzimas 
alimentares;

b) Condições de utilização de aditivos 
alimentares nos géneros alimentícios, em 
aditivos alimentares, em enzimas 
alimentares e nos aromas alimentares;

Or. en

Justificação

A Comissão e os Estados-Membros terão chegado a acordo quanto à inscrição explícita de 
aditivos utilizados em "aromas" no anexo III, a fim de manter a coerência na aplicação das 
normas relativas aos "aditivos a aditivos". [Os aromas encontram-se doravante abrangidos 
pela categoria dos géneros alimentícios, tal como especificado na definição do artigo 3º: (ii) 
géneros alimentícios secos ou concentrados, incluindo os aromas...]". Deve existir uma 
abordagem coerente nas normas relativas aos aditivos utilizados nos aditivos, enzimas e 
aromas e importa proceder a uma revisão completa das disposições conexas em todo o texto, 
caso essas normas sejam modificadas relativamente às disposições actuais.
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Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 35
Artigo 1 bis (novo)

Artigo 1º bis
Os géneros alimentícios que contenham 
aditivos não conformes ao presente  
Regulamento não são colocados no 
mercado.

Or. en

Justificação

Tal alteração torna explícito o que já está implícito na proposta mas que não é claramente 
indicado no texto actual. Se os géneros alimentícios contiverem aditivos que não satisfaçam 
os critérios do presente Regulamento a sua colocação no mercado não deve ser autorizada. 

Alteração apresentada por Kathy Sinnott

Alteração 36
Artigo 2, nº 2, alínea b)

b) Substâncias utilizadas para a protecção 
das plantas e dos produtos vegetais nos 
termos da regulamentação comunitária 
aplicável no domínio fitossanitário;

b) Substâncias utilizadas para a protecção 
das plantas e dos produtos vegetais nos 
termos da regulamentação comunitária 
aplicável no domínio fitossanitário, a menos 
que as mesmas permaneçam no produto 
final;

Or. en

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Bart Staes

Alteração 37
Artigo 2, nº 2, alínea b)

b) Substâncias utilizadas para a protecção 
das plantas e dos produtos vegetais nos 
termos da regulamentação comunitária 
aplicável no domínio fitossanitário;

b) Substâncias utilizadas para a protecção 
das plantas e dos produtos vegetais nos 
termos da regulamentação comunitária 
aplicável no domínio fitossanitário, 
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excepção feita a produtos fitofarmacêuticos 
utilizados como agentes conservantes após 
a colheita;

Or. en

Justificação

Os pesticidas como sejam o metilociclopropeno (1-MCP) utilizados para a conservação de 
frutos e legumes (principalmente maçãs) após a colheita devem ser abrangidos pelo âmbito 
de aplicação do presente regulamento.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 38
Artigo 2, nº 2, alínea d bis) (nova)

d bis) As culturas microbianas que sejam 
utilizadas no fabrico de géneros 
alimentícios e possam produzir aditivos 
alimentares mas que não sejam 
especificamente utilizadas para a sua 
produção.  

Or. en

Justificação

1. A fim de assegurar a coerência em relação à proposta de regulamento relativa aos enzimas 
alimentares (COM(2006) 425 final, artigo 2º, nº 4) e de harmonizar as disposições de 
autorização (COM(2006) 423 final), as culturas microbianas que produzam aditivas 
alimentares devem ser excluídas do âmbito de aplicação da proposta de regulamento. 

2. As culturas microbianas utilizadas para a produção de produtos fermentados (por 
exemplo, iogurtes, queijo, salsichas, “choucroute”) não devem ser consideradas enzimas ou 
aditivos ainda que, devido à sua natureza, estejam em condições de os produzir. A presença 
destes aditivos, produzidos no decurso da fermentação que teve lugar aquando do fabrico do 
produto, não possui uma função tecnológica “per se”. Esta disposição tem por objectivo 
evitar um debate caso a caso e insegurança jurídica. 

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 39
Artigo 2, nº 5
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5. Sempre que necessário, pode determinar-
se, recorrendo ao procedimento previsto no 
n.º 2 do artigo 28.°, se uma determinada 
substância é abrangida pelo âmbito do 
presente regulamento.

5. Sempre que necessário, pode determinar-
se, recorrendo ao procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 2 bis do artigo 28.°, se uma determinada 
substância é abrangida pelo âmbito do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária para adaptar o texto às disposições da nova decisão de 
comitologia.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 40
Artigo 3, nº 2, alínea a), introdução

a) Entende-se por “aditivo alimentar” 
qualquer substância não consumida 
habitualmente como alimento em si mesma e 
habitualmente não utilizada como 
ingrediente característico na alimentação, 
com ou sem valor nutritivo, e cuja adição 
intencional aos géneros alimentícios, com 
um objectivo tecnológico, na fase de fabrico, 
transformação, preparação, tratamento, 
embalagem, transporte ou armazenagem, 
tenha por efeito, ou possa legitimamente 
considerar-se como tendo por efeito, que ela 
própria ou os seus derivados se tornem 
directa ou indirectamente um componente 
desses géneros alimentícios; 

a) Entende-se por “aditivo alimentar” 
qualquer substância não consumida 
habitualmente como alimento em si mesma e 
habitualmente não utilizada como 
ingrediente característico na alimentação, 
com ou sem valor nutritivo, e cuja adição 
intencional aos géneros alimentícios, com 
um objectivo tecnológico, na fase de fabrico, 
transformação, preparação, tratamento, 
embalagem, transporte ou armazenagem, 
tenha por efeito, ou possa legitimamente 
considerar-se como tendo por efeito, que ela 
própria ou os seus derivados se tornem 
directa ou indirectamente um componente 
desses géneros alimentícios; 

Contudo, as substâncias a seguir referidas 
não são consideradas aditivos alimentares:

As substâncias a seguir referidas não são 
consideradas aditivos alimentares:

Or. en

Justificação

As substâncias que figuram na lista constante da alínea a) do nº 2 são ingredientes 
alimentares diferentes de aditivos alimentares. A palavra "contudo" pode ser suprimida, a fim 
de evitar que uma destas substâncias possa ser considerada aditivo alimentar. 
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Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 41
Artigo 3, nº 2, alínea a), ponto i)

i) os géneros alimentícios que contenham
monossacáridos, dissacáridos ou 
oligossacáridos utilizados pelas suas 
propriedades edulcorantes;

i) monossacáridos, dissacáridos ou 
oligossacáridos e os géneros alimentícios 
que os contenham utilizados pelas suas 
propriedades edulcorantes;

Or. en

Justificação

Uma vez que os monossacáridos e dissacáridos (e, em certa medida os oligossacáridos de 
cadeia curta) possuem propriedades edulcorantes, as delegações devem reportar-se às 
próprias substâncias e não aos géneros alimentares que as contêm. Assim sendo, os géneros 
alimentícios que contêm estas substâncias não podem ser considerados aditivos alimentares.  

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 42
Artigo 3, nº 2, alínea a), ponto i)

i ) os géneros alimentícios que contenham 
monossacáridos, dissacáridos ou 
oligossacáridos utilizados pelas suas 
propriedades edulcorantes;

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa)

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 43
Artigo 3, nº 2, alínea a), ponto i)

i) os géneros alimentícios que contenham 
monossacáridos, dissacáridos ou
oligossacáridos utilizados pelas suas 

(Não se aplica à versão portuguesa)
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propriedades edulcorantes;

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa)

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 44
Artigo 3, nº 2, alínea a), ponto ii)

ii) os géneros alimentícios, secos ou 
concentrados, incluindo os aromas 
incorporados durante o fabrico de géneros 
alimentícios compostos, devido às suas 
propriedades aromáticas, sápidas ou 
nutritivas, bem como a um efeito corante 
secundário;

ii) os géneros alimentícios, secos ou 
concentrados, incluindo os aromas 
incorporados durante o fabrico de géneros 
alimentícios compostos, devido às suas 
propriedades aromáticas, sápidas ou 
nutritivas, bem como a um efeito corante 
secundário e a uma função tecnológica 
suplementar;

Or. de

Justificação

Neste contexto, toda e qualquer função tecnológica, como seja o efeito antioxidante, reveste-
se de interesse e não apenas um efeito corante. Além disso, no caso dos corantes, as funções 
tecnológicas não têm apenas efeitos secundários.  

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 45
Artigo 3, nº 2, alínea a), ponto ii)

ii) os géneros alimentícios, secos ou 
concentrados, incluindo os aromas 
incorporados durante o fabrico de géneros 
alimentícios compostos, devido às suas 
propriedades aromáticas, sápidas ou 
nutritivas, bem como a um efeito corante 
secundário;

ii) os géneros alimentícios, secos ou 
concentrados, incluindo os aromas 
incorporados durante o fabrico de géneros 
alimentícios compostos, devido às suas 
propriedades aromáticas, sápidas ou 
nutritivas, bem como a um efeito secundário, 
como seja uma propriedade corante;

Or. en
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Justificação

Este ponto reporta-se a géneros alimentícios frequentemente utilizados não pelas suas 
propriedades aromáticas, sápidas ou nutritivas mas devido a outros efeitos secundários, 
como sejam propriedades corantes; assim sendo, propõe-se citar esta propriedade corante a 
título de exemplo.  

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 46
Artigo 3, nº 2, alínea a), ponto viii)

viii) o plasma sanguíneo, a gelatina de 
qualidade alimentar e os hidrolisados 
proteicos e respectivos sais, as proteínas do 
leite e o glúten;

viii) o plasma sanguíneo, proteínas do 
sangue, a gelatina de qualidade alimentar e 
os hidrolisados proteicos e respectivos sais, 
as proteínas do leite e o glúten;

Or. en

Justificação

As proteínas do sangue devem ser aditadas à lista. O plasma sanguíneo foi a primeira 
fracção sanguínea ou proteína sanguínea a ser utilizada em aditivos. Entretanto, foram 
desenvolvidos outras fracções sanguíneas/proteínas sanguíneas com aplicações análogas, 
tais como as proteínas mencionadas na lista do nº 2, alínea a) viii do artigo 3º.  

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 47
Artigo 3, nº 2, alínea e), pontos i) e ii)

i) quaisquer monossacáridos, dissacáridos 
ou oligossacáridos adicionados; ou

i) quaisquer monossacáridos ou dissacáridos  
adicionados; ou

ii) os géneros alimentícios que contenham 
monossacáridos, dissacáridos ou 
oligossacáridos utilizados pelas suas 
propriedades edulcorantes; 

ii) os géneros alimentícios que contenham 
monossacáridos ou dissacáridos utilizados 
pelas suas propriedades edulcorantes; 

Or. en

Justificação

A fim de lograr coerência com a Directiva 94/35 relativa aos edulcorantes para utilização 
nos géneros alimentícios, com a Directiva 90/496 relativa à rotulagem nutricional dos 
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géneros alimentícios e com o Regulamento nº 1924/2006 relativo às alegações nutricionais e 
de saúde sobre os alimentos, a definição de género alimentício sem adição de açúcares 
deveria apenas referir-se a monossacáridos e a dissacáridos. Importa, por conseguinte, 
suprimir as referências aos oligossacáridos. 

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 48
Artigo 3, nº 2, alínea f)

f) Entende-se por “género alimentício com 
baixo valor energético” um alimento com 
valor energético reduzido de pelo menos 
30% em relação ao género alimentício de 
origem ou a um produto semelhante.

f) Entende-se por “género alimentício com 
baixo valor energético” um alimento com 
valor energético reduzido de pelo menos 
25% em relação ao género alimentício de 
origem ou a um produto semelhante

Or. de

Justificação

O Codex Alimentarius requer uma redução de 25% do valor energético. Uma vez que esta 
divergência foi constantemente causa de obstáculos ao comércio, impõe-se a presente 
alteração.  

Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 49
Artigo 3, nº 2, alínea f)

f) Entende-se por “género alimentício com 
baixo valor energético” um alimento com 
valor energético reduzido de pelo menos 
30% em relação ao género alimentício de 
origem ou a um produto semelhante;

f) Entende-se por “género alimentício com 
baixo valor energético” um alimento com 
valor energético reduzido de pelo menos 
25% em relação ao género alimentício de 
origem ou a um produto semelhante;

Or. pl

Justificação

A exigência de reduzir o valor energético dum género alimentício em, pelo menos, 30% para 
que ele possa ser classificado como de "baixo valor energético" é difícil de concretizar e 
desenquadrada das normas internacionais, isto é, o "Codex Alimentarius". Se o limiar de 
30% for mantido, a inovação na área dos géneros alimentícios de baixo valor energético será 
dificultada - o que é lamentável, tendo em conta as preocupações actuais com a obesidade. 
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Isto não se enquadra bem na política global com vista a reformular os géneros alimentícios a 
fim de oferecer opções "mais saudáveis", as quais devem incluir os géneros alimentícios com 
baixo valor energético. O limiar deve ser reduzido para 25% em conformidade com as 
orientações do "Codex Alimentarius" acordadas a nível internacional.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 50
Artigo 3, nº 2, alínea f)

f) Entende-se por “género alimentício com 
baixo valor energético” um alimento com 
valor energético reduzido de pelo menos 
30% em relação ao género alimentício de 
origem ou a um produto semelhante;

f) Entende-se por “género alimentício com 
baixo valor energético” um alimento com 
valor energético reduzido de pelo menos 
25% em relação ao género alimentício de 
origem ou a um produto semelhante;

Or. en

Justificação

A exigência de reduzir o valor energético dum género alimentício em, pelo menos, 30% para 
que ele possa ser classificado como de "baixo valor energético" é difícil de concretizar e 
desenquadrada das normas internacionais, isto é, o "Codex Alimentarius". Se o limiar de 
30% for mantido, a inovação na área dos géneros alimentícios de baixo valor energético será 
dificultada - o que é lamentável, tendo em conta as preocupações actuais com a obesidade. 
Isto não se enquadra bem na política global com vista a reformular os géneros alimentícios a 
fim de oferecer opções "mais saudáveis", as quais devem incluir os géneros alimentícios com 
baixo valor energético. O limiar deve ser reduzido para 25% em conformidade com as 
orientações do "Codex Alimentarius" acordadas a nível internacional.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 51
Artigo 3, nº 2, alínea f)

f) Entende-se por “género alimentício com 
baixo valor energético” um alimento com 
valor energético reduzido de pelo menos 
30% em relação ao género alimentício de 
origem ou a um produto semelhante;

f) Entende-se por “género alimentício com 
baixo valor energético” um alimento com 
valor energético reduzido de pelo menos 
25% em relação ao género alimentício de 
origem ou a um produto semelhante;

Or. en
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Justificação

Esta modificação abre caminho à harmonização com as normas internacionais. Nos termos 
da norma do "Codex Alimentarius", pode-se reivindicar a classificação de "baixo valor 
energético" quando ocorrer uma redução do valor energético de 25%. Embora o limite 
constante desta proposta se refira à condição a cumprir para usar edulcorantes, esta 
modificação pode abrir caminho ao alinhamento das normas da UE e do "Codex 
Alimentarius" em matéria de alegações nutricionais.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 52
Artigo 3, nº 2, alínea g)

g) Entende-se por “edulcorantes de mesa” as 
preparações à base de edulcorantes 
autorizados, que possam conter outros 
aditivos alimentares e/ou ingredientes 
alimentares e que sejam destinadas à venda 
ao consumidor final enquanto substitutas do 
açúcar.

g) Entende-se por “edulcorantes de mesa” as 
preparações à base de edulcorantes 
autorizados, que possam conter outros 
aditivos alimentares e/ou ingredientes 
alimentares e que sejam destinadas à venda 
ao consumidor final enquanto substitutas dos 
açúcares.

Or. en

Justificação

A definição deve fazer referência a "açúcares" em vez de "açúcar", na medida em que este 
último (isto é, a sacarose) não é o único hidrato de carbono nutricional com propriedades 
edulcorantes.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 53
Artigo 3, nº 2, alínea g bis) (nova)

g bis) Entende-se por "género alimentício 
de baixo teor de açúcares" um género 
alimentício no qual a redução total do teor 
de monossacáridos e dissacáridos seja de, 
pelo menos, 30% em comparação com um 
produto semelhante.

Or. en
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Justificação

1. Visa a coerência com o Regulamento (CE) nº 1924/2006 relativo às alegações nutricionais 
e de saúde sobre os alimentos. A possibilidade de usar as alegações "reduzidas" do 
Regulamento (CE) nº 1924/2006 ocorre quando o teor dum nutriente específico (tipicamente 
gorduras ou açúcares) é reduzido em, pelo menos, 30% em comparação com um produto 
semelhante.

2. Para criar clareza jurídica deve ser incluída nesta legislação uma definição de género 
alimentício de baixo teor de açúcares.

3. A referência aos monossacáridos e dissacáridos nesta definição está em conformidade com 
a alínea e), subalíneas i) e ii), do artigo 2º e também deve ser usada aqui a fim de evitar 
qualquer interpretação errada do termo "açúcares".

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 54
Artigo 3, nº 2, alínea g ter) (nova)

g ter) Entende-se por "Quantum satis" que 
não será fixado qualquer nível máximo. 
Porém, os aditivos são utilizados em 
conformidade com as boas práticas de 
fabrico, a um nível não superior ao 
necessário para atingir o objectivo 
pretendido e desde que o consumidor não 
seja induzido em erro.

Or. en

Justificação

Uma definição de "quantum satis", a que se faz referência no nº 2 do artigo 10º, deve ser 
incluída neste artigo juntamente com as outras definições.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 55
Artigo 4, nº 1

1. Só os aditivos alimentares incluídos na 
lista comunitária constante do anexo II 
podem ser colocados no mercado enquanto 
tal e utilizados nos alimentos, incluindo os 

1. Só os aditivos alimentares incluídos na 
lista comunitária constante do anexo II 
podem ser colocados no mercado enquanto 
tal e utilizados nos alimentos para os fins ali 
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géneros alimentícios destinados a uma 
alimentação especial abrangidos pelo 
âmbito da Directiva 89/398/CEE.

referidos e enumerados.

Or. de

Justificação

A afectação dos aditivos constante da Directiva 95/2/CE também deve ser inscrita no novo 
regulamento, a fim de evitar a utilização abusiva e a incerteza jurídica.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 56
Artigo 4, nº 5

5. Os aditivos alimentares devem estar 
sempre em conformidade com as 
especificações referidas no artigo 12º.

5. Os aditivos alimentares devem estar em 
conformidade com as especificações 
referidas no artigo 12º.

Or. en

Justificação

O termo "sempre" deve ser suprimido, dado que os aditivos alimentares - depois de se 
dissolverem ou serem misturados com outros aditivos ou ingredientes - naturalmente já não 
podem cumprir as especificações fixadas em todos os seus aspectos (por exemplo, no que 
respeita ao teor de água).

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 57
Artigo 4, nº 5

5. Os aditivos alimentares devem estar 
sempre em conformidade com as 
especificações referidas no artigo 12º.

5. Os aditivos alimentares devem estar em 
conformidade com as especificações 
referidas no artigo 12º.

Or. en

Justificação

O termo "sempre" deve ser suprimido, dado que os aditivos alimentares - depois de se 
dissolverem ou serem misturados com outros aditivos ou ingredientes - naturalmente já não 
podem cumprir as especificações fixadas em todos os seus aspectos (por exemplo, no que 
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respeita ao teor de água).

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 58
Artigo 4 bis (novo)

Artigo 4º
Nenhum aditivo alimentar e/ou género 
alimentício que contenha tal aditivo 
alimentar pode ser introduzido e/ou posto 
em circulação se a utilização deste enzima 
alimentar não corresponder às exigências 
do presente regulamento.

Or. de

Justificação

A proibição explícita de utilização destas substâncias proporciona uma jurisprudência mais 
clara e deverá excluir à partida as incertezas jurídicas.

Alteração apresentada por Kathy Sinnott

Alteração 59
Artigo 5, nº 1, alínea a)

a) Ao nível de utilização proposto, não 
representa, com base nos dados científicos 
disponíveis, uma preocupação em termos de 
segurança para a saúde dos consumidores;

a) Ao nível ou nas condições de utilização 
propostas, não representa, com base nos 
dados científicos disponíveis, uma 
preocupação em termos de segurança para a 
saúde dos consumidores;

Or. en

Justificação

A saúde dos consumidores pode ser afectada negativamente pelas condições de utilização do 
aditivo. Por exemplo, as mudanças de temperatura podem tornar uma substância mais tóxica. 
Um exemplo disto é o aspártamo - estudos demonstraram que quando ele é aquecido 
decompõe-se em diversas substâncias, algumas das quais são tóxicas (como o metanol).
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Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 60
Artigo 5, nº 1, alínea b)

b) Existe uma necessidade razoável, do 
ponto de vista tecnológico, que não pode ser 
preenchida por outros meios praticáveis 
económica e tecnologicamente;

b) Existe uma necessidade razoável, do 
ponto de vista tecnológico, em termos de 
benefícios para os consumidores, que não 
pode ser preenchida por outros meios 
praticáveis económica e tecnologicamente;

Or. en

Justificação

Se houver alternativas que impliquem riscos menores para a saúde humana e a livre escolha, 
bem como para o ambiente, elas devem ser usadas desde o início.

Alteração apresentada por Kathy Sinnott

Alteração 61
Artigo 5, nº 1, alínea c bis) (nova)

c bis) Não contribuirá para reduzir a gama 
de alimentos ao dispor das pessoas que 
sofrem de alergias ou de intolerância a 
certos alimentos.

Or. en

Justificação

Um aditivo ou a utilização do mesmo tanto pode ter vantagens como desvantagens, de acordo 
com os critérios supramencionados. Por isso, em última instância é imperativo pesar os 
diversos "prós e contras" entre si. O termo "intolerância" é mais abrangente do que o termo 
"alérgico", dado que inclui tanto as pessoas que têm dificuldades em digerir certos aditivos 
como as que têm reacções alérgicas específicas.

Alteração apresentada por Carl Schlyter e Bart Staes

Alteração 62
Artigo 5, nº 1 bis) (novo)

1 bis) As nanopartículas não podem ser 
usadas como aditivos alimentares.
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Or. en

Justificação

É necessária uma avaliação de riscos específica para as nanopartículas. As disposições deste 
regulamento não se adequam aos riscos específicos associados a esta tecnologia em 
evolução. Se se pretende utilizar as nanopartículas na produção alimentar, esses usos devem 
ser cobertos por legislação específica.

Alteração apresentada por Kathy Sinnott

Alteração 63
Artigo 5, nº 1 ter) (novo)

1 ter) Mesmo que um aditivo possa afectar 
a saúde, em conformidade com a alínea a) 
bis do nº 1, o ambiente, em conformidade 
com a alínea c) ter do nº 1, ou a gama de 
alimentos ao dispor das pessoas que sofrem 
de alergias ou de intolerância a certos 
alimentos, em conformidade com a alínea 
c) bis do nº 1, ele poderá ser autorizado se 
as suas vantagens para os consumidores, 
tal como definidas no nº 2, superarem as 
desvantagens.

Or. en

Justificação

Um aditivo ou a utilização do mesmo tanto pode ter vantagens como desvantagens, de acordo 
com os critérios supramencionados. Por isso, em última instância é imperativo pesar os 
diversos "prós e contras" entre si. O termo "intolerância" é mais abrangente do que o termo 
"alérgico", dado que inclui tanto as pessoas que têm dificuldades em digerir certos aditivos 
como as que têm reacções alérgicas específicas.

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 64
Artigo 5, nº 2, alínea c)

c) Aumentar a conservação ou a estabilidade 
de um alimento ou melhorar as suas 
propriedades organolépticas, desde que não 
altere a natureza, a essência ou a qualidade 

c) Aumentar a conservação ou a estabilidade 
de um alimento ou melhorar as suas 
propriedades organolépticas, desde que não 
altere a natureza, a essência ou a qualidade 
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do alimento de modo susceptível de induzir 
o consumidor em erro;

do alimento de modo susceptível de induzir 
o consumidor em erro; isto inclui, por 
exemplo, a frescura, a qualidade dos 
ingredientes usados, o carácter natural 
dum produto e o teor vegetal e frutícola;

Or. en

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 65
Artigo 5, nº 3 bis) (novo)

3 bis. Com excepção do conhecimento de 
propriedade industrial e das informações 
que é conveniente manter confidenciais, a 
autorização dum aditivo alimentar fará 
referência explícita e transparente às 
considerações relativas aos critérios 
expostos nos nºs 1 a 3 e explicará a base da 
decisão final.

Or. en

Justificação

Isto aumenta a abertura e transparência da autorização de aditivos alimentares ao indicar 
publicamente de que forma é que a autorização cumpre as condições definidas na proposta.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 66
Artigo 5, nº 3 bis) (novo)

3 bis. Com excepção do conhecimento de 
propriedade industrial e das informações 
que é conveniente manter confidenciais, a 
autorização dum aditivo alimentar fará 
referência explícita e transparente às 
considerações relativas aos critérios 
expostos nos nºs 1 a 3 e explicará a base da 
decisão final.

Or. en
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Justificação

Isto aumenta a abertura e transparência da autorização de aditivos alimentares ao indicar 
publicamente de que forma é que a autorização cumpre as condições definidas na proposta.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 67
Artigo 6, alínea a)

a) Substituir açúcares na produção de 
géneros alimentícios com baixo valor 
energético, de alimentos não-cariogénicos, 
ou de géneros alimentícios sem adição de 
açúcares;

a) Substituir açúcares na produção de 
géneros alimentícios com baixo valor 
energético, de alimentos não-cariogénicos, 
de géneros alimentícios de baixo teor de 
açúcares ou de géneros alimentícios sem 
adição de açúcares;

Or. en

Justificação

1. Visa a coerência com o Regulamento (CE) nº 1924/2006 relativo às alegações nutricionais 
e de saúde sobre os alimentos, o qual permite a alegação de "baixo teor de açúcares".

2. Para criar clareza jurídica deve ser incluída nesta legislação uma definição de género 
alimentício de baixo teor de açúcares.

Alteração apresentada por Carl Schlyter e Bart Staes

Alteração 68
Artigo 6, alínea b)

b) Prolongar a durabilidade através da 
substituição dos açúcares; 

Suprimida

Or. en

Justificação

O prolongamento da durabilidade não é o objectivo principal da utilização de edulcorantes e 
não é abrangido pela definição de edulcorantes constante do Anexo I. Se se pretende usar os 
edulcorantes para prolongar a durabilidade, eles devem ser autorizados ao abrigo das 
disposições do artigo 5º.
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 69
Artigo 6, alínea b)

b) Prolongar a durabilidade através da 
substituição dos açúcares; 

b) Prolongar a durabilidade; 

Or. de

Justificação

A substituição dos açúcares por edulcorantes não prolonga sempre a durabilidade.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 70
Artigo 6, alínea b)

b) Prolongar a durabilidade através da 
substituição dos açúcares; 

b) Prolongar a durabilidade; 

Or. en

Justificação

A substituição dos açúcares por edulcorantes em si não prolonga a durabilidade.

Alteração apresentada por Carl Schlyter e Bart Staes

Alteração 71
Artigo 7

Um aditivo alimentar só pode ser incluído na 
lista comunitária constante do anexo II, na 
classe funcional dos corantes, se, além de 
cumprir um ou mais dos objectivos 
estabelecidos no nº 2 do artigo 5º, cumprir 
igualmente um ou mais dos seguintes 
objectivos:

Um aditivo alimentar só pode ser incluído na 
lista comunitária constante do anexo II, na 
classe funcional dos corantes, se, além de 
cumprir um ou mais dos objectivos 
estabelecidos no nº 2 do artigo 5º, cumprir o 
objectivo de restituir a aparência original 
aos géneros alimentícios cuja coloração foi 
afectada pela transformação, 
armazenagem, embalagem e distribuição, 
circunstância que pode ter prejudicado a 
sua aceitação visual, sem contudo induzir o 
consumidor em erro, fazendo-o pensar que 
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os géneros alimentícios são mais frescos ou 
sofreram uma transformação menor do que 
na realidade.

a) Restituir a aparência original aos 
géneros alimentícios cuja coloração foi 
afectada pela transformação, 
armazenagem, embalagem e distribuição, 
circunstância que pode ter prejudicado a 
sua aceitação visual;
b) Tornar o alimento visualmente mais 
apelativo;
c) Conferir cor a um alimento dela 
desprovido.

Or. en

Justificação

A utilização de corantes não pode induzir o consumidor em erro tornando visualmente mais 
apelativo um alimento "não atractivo", dando a impressão errada de que foram usados certos 
ingredientes ou fazendo crer aos consumidores que um alimento que sofreu uma elevada 
transformação é mais natural ou fresco do que na realidade.

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 72
Artigo 7, alíneas b) e c)

b) Tornar o alimento visualmente mais 
apelativo;

b) Tornar o alimento visualmente mais 
apelativo, por exemplo, ajudando a 
identificar aromas normalmente associados 
com alimentos específicos ou conferindo 
cor a um alimento dela desprovido;

c) Conferir cor a um alimento dela 
desprovido.

Or. en

Justificação

A directiva actual permite usar corantes para ajudar a identificar aromas normalmente 
associados com alimentos específicos ou conferir cor a um alimento dela desprovido. Esta 
disposição deve ser mantida no regulamento proposto.



PE 386.367v01-00 26/67 AM\656334PT.doc

PT

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 73
Artigo 7, alíneas b) e c)

b) Tornar o alimento visualmente mais 
apelativo;

b) Tornar o alimento visualmente mais 
apelativo, por exemplo, ajudando a 
identificar aromas normalmente associados 
com alimentos específicos ou conferindo 
cor a um alimento dela desprovido;

c) Conferir cor a um alimento dela 
desprovido.

Or. en

Justificação

A directiva actual permite usar corantes para ajudar a identificar aromas normalmente 
associados com alimentos específicos ou conferir cor a um alimento dela desprovido. Esta 
disposição deve ser mantida no regulamento proposto.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 74
Artigo 7, alíneas b) e c)

b) Tornar o alimento visualmente mais 
apelativo;

b) Tornar o alimento visualmente mais 
apelativo, por exemplo, ajudando a 
identificar aromas normalmente associados 
com alimentos específicos ou conferindo 
cor a um alimento dela desprovido;

c) Conferir cor a um alimento dela 
desprovido.

Or. en

Justificação

A directiva actual permite usar corantes para ajudar a identificar aromas normalmente 
associados com alimentos específicos ou conferir cor a um alimento dela desprovido. Esta 
disposição deve ser mantida no regulamento proposto.
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Alteração apresentada por Carl Schlyter e Bart Staes

Alteração 75
Artigo 7 bis) (novo)

Artigo 7º bis)
Condições específicas dos intensificadores 

de sabor
Um aditivo alimentar só pode ser 
autorizado como intensificador de sabor se:
a) Se demonstrar claramente a necessidade 
tecnológica e não for possível alcançar o 
efeito desejado através da utilização de 
especiarias;
b) Não induzir o consumidor em erro 
fazendo-o pensar que foram usadas 
especiarias para conseguir o sabor do 
alimento.

Or. en

Justificação

A utilização de intensificadores de sabor não pode induzir os consumidores em erro. Eles não 
serão autorizados para reduzir a quantidade de especiarias (mais caras) usadas num 
alimento transformado.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 76
Artigo 8, nº 1

1. Os aditivos alimentares podem ser 
classificados numa das classes funcionais do 
anexo I com base na sua principal função 
tecnológica.

1. Os aditivos alimentares podem ser 
classificados numa das classes funcionais do 
anexo I com base na sua principal função e 
só podem ser usados nesta função.

A inscrição de um aditivo alimentar numa 
classe funcional não impedirá que este 
possa ser utilizado com várias funções.

Or. de
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Justificação

A afectação dos aditivos constante da Directiva 95/2/CE também deve ser inscrita no novo 
regulamento, a fim de evitar a utilização abusiva e a incerteza jurídica. Neste contexto, o 
termo "tecnológica" também pode induzir em erro.

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 77
Artigo 8, nº 2

2. Sempre que necessário, em resultado do 
progresso científico ou dos avanços 
tecnológicos, podem ser aditadas classes 
funcionais adicionais ao anexo I, em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 2 do artigo 28º.

2. Sempre que necessário, em resultado do 
progresso científico ou dos avanços 
tecnológicos, podem ser aditadas classes 
funcionais adicionais ao anexo I.

Or. en

Justificação

Necessária para manter ao abrigo da co-decisão qualquer modificação aos anexos deste 
regulamento.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 78
Artigo 9, nº 2, alíneas a) e b)

a) O nome do aditivo alimentar e o seu
número E, se atribuído;

a) O nome do aditivo alimentar, o grupo de 
aditivos e o número E, se atribuído;

b) Os alimentos a que o aditivo alimentar 
pode ser adicionado;

b) Os alimentos e/ou aditivos alimentares 
e/ou enzimas alimentares e/ou aromas 
alimentares a que o aditivo alimentar pode 
ser adicionado;

Or. en

Justificação

Alínea a): A lista comunitária deve ser completa no que respeita à informação acerca dos 
aditivos constantes da lista, indicando o nome do aditivo, o grupo de aditivos e o número E.

Alínea b): Correcção por motivo de coerência, já que o nº 2 do artigo 9º se refere a aditivos 
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incluídos no anexo II (aditivos nos alimentos) e no anexo III (aditivos em aditivos / enzimas / 
aromas).

Alteração apresentada por Kathy Sinnott

Alteração 79
Artigo 9, nº 2, alíneas d bis) (nova)

d bis) Os outros aditivos alimentares que 
não podem ser usados em combinação com 
o aditivo alimentar;

Or. en

Justificação

Alguns aditivos interagem criando um novo composto que tem propriedades e implicações 
para a saúde humana ou o ambiente diferentes das duas substâncias componentes. Se isto 
produzir efeitos nocivos ou tóxicos, a combinação de aditivos alimentares deve constar dos 
anexos.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 80
Artigo 10, nº 2

2. Sempre que apropriado, não é fixado 
qualquer nível máximo ao aditivo alimentar 
(quantum satis). Nesse caso, o aditivo 
alimentar é utilizado em conformidade com 
as boas práticas de fabrico a um nível não 
superior ao necessário para atingir o 
objectivo pretendido e desde que o 
consumidor não seja induzido em erro.

2. Sempre que apropriado, não é fixado 
qualquer nível máximo ao aditivo alimentar 
(quantum satis). Nesse caso, o aditivo 
alimentar é utilizado em conformidade com 
a definição constante do nº 2, alínea g bis), 
do artigo 3º.

Or. en

Justificação

Vide comentários relativos ao nº 2 do artigo 3º. Este artigo deve incluir uma referência à 
definição proposta de "quantum satis" e ser alterado em conformidade.
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Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 81
Artigo 10, nº 3

3. Os níveis máximos de utilização dos 
aditivos alimentares estabelecidos no anexo 
II aplicam-se a produtos alimentares prontos 
a consumir, preparados em conformidade 
com as instruções de utilização, salvo 
menção em contrário.

3. Os níveis máximos de utilização dos 
aditivos alimentares estabelecidos no anexo 
II aplicam-se a produtos alimentares prontos 
a consumir - também diluídos, se for 
oportuno - preparados em conformidade 
com as instruções de utilização, salvo 
menção em contrário.

Or. de

Justificação

Os aditivos alimentares diluídos também são usados na produção e devem ser tomados em 
consideração.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 82
Artigo 11

Um aditivo alimentar abrangido pelo âmbito 
do Regulamento (CE) nº 1829/2003 só pode 
ser incluído nas listas comunitárias dos 
anexos II e III do presente regulamento 
depois de ter sido autorizado em 
conformidade com o artigo 7º do 
Regulamento (CE) nº 1829/2003.

Sem prejuízo do disposto nos nºs 1 e 2 do 
artigo 4º, um aditivo alimentar abrangido 
pelo âmbito do Regulamento (CE) 
nº 1829/2003 só pode ser comercializado e 
usado em alimentos apenas quando estiver 
coberto por uma autorização ao abrigo do 
Regulamento (CE) nº 1829/2003.

Or. en

Justificação

Nos termos do Regulamento (CE) nº 1829/2003 pressupunha-se que seria adoptado um 
procedimento uniforme ("one-door-one-key") para a autorização de ingredientes alimentares 
e alimentos derivados de OGM. O requisito de autorizar um aditivo alimentar derivado de 
OGM em conformidade com o Regulamento (CE) nº 1829/2003 antes de poder ser avaliado 
com vista à inclusão nos anexos II e III do regulamento relativo aos aditivos alimentares que 
é proposto parece contrariar aquela abordagem e poderá fazer com que o aditivo tenha de 
ser sujeito a dois procedimentos de autorização separados. Isto seria demasiado burocrático 
e poderia causar atrasos.
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Alteração apresentada por Carl Schlyter e Bart Staes

Alteração 83
Artigo 11

Um aditivo alimentar abrangido pelo âmbito 
do Regulamento (CE) nº 1829/2003 só pode 
ser incluído nas listas comunitárias dos 
anexos II e III do presente regulamento 
depois de ter sido autorizado em 
conformidade com o artigo 7º do 
Regulamento (CE) nº 1829/2003.

Um aditivo alimentar produzido a partir de, 
com ou por OGM ou abrangido pelo âmbito 
do Regulamento (CE) nº 1829/2003 só pode 
ser incluído nas listas comunitárias dos 
anexos II e III do presente regulamento 
depois de ter sido autorizado em 
conformidade com o artigo 7º do 
Regulamento (CE) nº 1829/2003. Ele será 
rotulado claramente com as expressões 
"produzido por OGM" ou "produzido a 
partir de OGM" junto ao seu nome e 
número E.

Or. en

Justificação

Os aditivos alimentares produzido a partir de ou por OGM ou microrganismos geneticamente 
modificados devem ser rotulados claramente como tal, a fim de garantir a liberdade de 
escolha dos consumidores.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 84
Artigo 11

Um aditivo alimentar abrangido pelo âmbito 
do Regulamento (CE) nº 1829/2003 só pode 
ser incluído nas listas comunitárias dos 
anexos II e III do presente regulamento 
depois de ter sido autorizado em 
conformidade com o artigo 7º do 
Regulamento (CE) nº 1829/2003.

Sem prejuízo do disposto nos nºs 1 e 2 do 
artigo 4º, um aditivo alimentar abrangido 
pelo âmbito do Regulamento (CE) 
nº 1829/2003 só pode ser comercializado e 
usado em alimentos apenas quando estiver 
coberto por uma autorização ao abrigo do 
Regulamento (CE) nº 1829/2003.

Or. en

Justificação

Nos termos do Regulamento (CE) nº 1829/2003 pressupunha-se que seria adoptado um 
procedimento uniforme ("one-door-one-key") para a autorização de ingredientes alimentares 
e alimentos derivados de OGM. O requisito de autorizar um aditivo alimentar derivado de 
OGM em conformidade com o Regulamento (CE) nº 1829/2003 antes de poder ser avaliado 
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com vista à inclusão nos anexos II e III do regulamento relativo aos aditivos alimentares que 
é proposto parece contrariar aquela abordagem e poderá fazer com que o aditivo tenha de 
ser sujeito a dois procedimentos de autorização separados. Isto seria demasiado burocrático 
e poderia causar atrasos.

Deve ser assegurado um procedimento simplificado para a autorização dos aditivos 
alimentares derivados de OGM em conformidade com a abordagem "one-door-one-key" 
visada no Regulamento (CE) nº 1829/2003, isto é, quando houver necessidade de avaliação 
ao abrigo do Regulamento (CE) nº 1829/2003 e do presente regulamento ela será feita em 
conjunto através duma única avaliação da AESA, em vez de serem seguidos dois 
procedimentos de autorização separados.

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 85
Artigo 13

Os aditivos alimentares não são utilizados 
nos alimentos não transformados, excepto 
nos casos em que essa utilização estiver 
especificamente prevista no anexo II.

Os aditivos alimentares não são utilizados 
nos alimentos não transformados, excepto 
nos casos em que essa utilização estiver 
especificamente prevista no anexo II. Os 
aditivos alimentares não são utilizados nos 
alimentos não transformados para os 
tornar visualmente mais apelativos ou para 
induzir o consumidor em erro de qualquer 
forma quanto à sua frescura ou qualidade 
nutricional.

Or. en

Alteração apresentada por Bart Staes

Alteração 86
Artigo 14

Os corantes e os edulcorantes não são 
utilizados nos produtos alimentares 
destinados a lactentes e a crianças jovens 
nos termos da Directiva 89/398/CEE, 
incluindo os alimentos dietéticos para 
lactentes e crianças jovens, com fins 
medicinais específicos, excepto nos casos 
em que essa utilização estiver 
especificamente prevista no anexo II do 

Os corantes e os edulcorantes não são 
utilizados nos produtos alimentares 
destinados a lactentes e a crianças jovens até 
à idade de 12 anos e nos produtos 
alimentares abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 89/398/CEE, 
incluindo os alimentos dietéticos para 
lactentes e crianças jovens, com fins 
medicinais específicos, excepto nos casos 
em que essa utilização estiver 
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presente regulamento. especificamente prevista no anexo II do 
presente regulamento.

Os corantes não são utilizados nos produtos 
alimentares destinados especialmente a 
crianças.

Or. en

Justificação

É mais fácil induzir as crianças em erro com alimentos contendo corantes e edulcorantes. 
Deve ter-se isto em consideração ao autorizar tais aditivos em conformidade com os critérios 
indicados no artigo 5º.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 87
Artigo 16, nº 1, alínea b)

b) Num género alimentício a que tenha sido 
aditado um aroma, em que o aditivo 
alimentar:

b) Num género alimentício a que tenha sido 
aditado um aditivo alimentar, enzima 
alimentar ou aroma, em que o aditivo 
alimentar:

i) seja autorizado no aroma em 
conformidade com o presente regulamento;

i) seja autorizado no aditivo alimentar, 
enzima alimentar ou aroma em 
conformidade com o presente regulamento;

ii) tenha sido transposto para o género 
alimentício mediante o aroma;

ii) tenha sido transposto para o género 
alimentício mediante o aditivo alimentar, 
enzima alimentar ou aroma;

iii) não tenha qualquer função tecnológica a 
nível do produto final;

iii) não tenha qualquer função tecnológica a 
nível do produto final;

Or. en

Justificação

O nº 1, alínea b), do artigo 16º deve incluir também os aditivos usados em aditivos e enzimas 
(e aromas).

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 88
Artigo 16, nº 4
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4. Sem prejuízo do nº 1, a presença de um 
edulcorante intenso é autorizada em 
alimentos compostos sem adição de 
açúcares, em géneros alimentícios 
compostos de baixo valor energético, em 
alimentos dietéticos compostos destinados a 
regimes hipocalóricos e em alimentos 
compostos de elevada durabilidade, na 
medida em que esse edulcorante intenso seja 
autorizado num dos ingredientes que 
constituem o género alimentício composto.

4. Sem prejuízo do nº 1, a presença de um 
edulcorante só é autorizada em alimentos 
compostos sem adição de açúcares, em 
géneros alimentícios compostos de baixo 
valor energético, em alimentos dietéticos 
compostos destinados a regimes 
hipocalóricos e em alimentos compostos de 
elevada durabilidade, na medida em que esse 
edulcorante seja autorizado num dos 
ingredientes que constituem o género 
alimentício composto.

Or. en

Justificação

O nº 1 do artigo 16º autoriza a presença de aditivos em condições específicas de acordo com 
o princípio da transferência. No que respeita aos edulcorantes, este princípio da 
transferência é limitado a condições ainda mais específicas, como determina o nº 4 do artigo 
16º (e como determina actualmente o artigo 2 bis) da Directiva 94/35/CE relativa aos 
edulcorantes para utilização nos géneros alimentícios). Não obstante, para fins de 
clarificação e para evitar interpretações diferentes da disposição proposta deve ser aditado o 
termo "só" ao nº 4 do artigo 16º.

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 89
Artigo 17, Parte introdutória

Sempre que necessário, pode decidir-se, em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 2 do artigo 28º, se é pertinente:

Sempre que necessário, pode decidir-se, em 
conformidade com o procedimento 
regulamentar com escrutínio referido no 
nº 2 bis do artigo 28º, se é pertinente:

Or. en

Justificação

Alteração necessária para alinhar o texto com as disposições da nova decisão da 
comitologia.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 90
Artigo 19
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Rotulagem de aditivos alimentares não 
destinados à venda ao consumidor final

Informações a fornecer acerca de aditivos 
alimentares e preparados de aditivos 

alimentares não destinados à venda ao 
consumidor final

Os aditivos alimentares não destinados à 
venda ao consumidor final, quer sejam 
comercializados individualmente, quer
misturados com outros aditivos alimentares 
e/ou com outros ingredientes, tal como 
definidos no nº 4 do artigo 6º da Directiva 
2000/13/CE, só podem ser comercializados 
se as respectivas embalagens ou recipientes 
incluírem as informações previstas nos 
artigos 20º a 23º do presente regulamento, 
que devem ser facilmente visíveis, 
claramente legíveis e indeléveis.

1. Sem prejuízo de outros requisitos em 
matéria de rotulagem de produtos 
alimentares previstos na legislação 
comunitária ou de outras leis, 
regulamentos ou disposições 
administrativas mais pormenorizadas ou 
mais extensas relativas à metrologia ou à 
apresentação, classificação, embalagem e 
rotulagem de substâncias e preparados 
perigosos ou ao transporte de tais 
substâncias, os aditivos alimentares e 
preparados de aditivos alimentares não 
destinados à venda ao consumidor final, 
quer sejam comercializados:
- individualmente ou
- misturados com outros aditivos alimentares 

só podem ser comercializados em 
conformidade com as disposições do 
presente artigo.

2. As embalagens, os recipientes ou - no 
caso de entrega a granel - os documentos 
de acompanhamento devem incluir as 
seguintes informações relativas aos aditivos 
alimentares que se destinam a ter uma 
função nos alimentos em que serão usados:
a) O nome do aditivo e/ou o número E nos 
termos do presente regulamento; ou
b) Na ausência de um nome e/ou número 
E, tal como se refere na alínea a), uma 
descrição do aditivo alimentar, que seja 
suficientemente rigorosa para o distinguir 
de outros produtos com que possa ser 
confundido.
Sempre que os aditivos alimentares e 
preparados de aditivos alimentares forem 
comercializados em mistura de vários 
aditivos, devem constar as informações 
previstas nas alíneas a) e b) para cada um 
dos aditivos alimentares, por ordem 
decrescente da sua percentagem em peso 
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no produto.
3. Além disso, as informações seguintes 
serão fornecidas quer na embalagem ou no 
recipiente, quer nos documentos relativos 
ao produto, a apresentar no acto de entrega 
ou antes dela:
a) Uma indicação de que o produto se 
adequa à alimentação humana/utilização 
nos alimentos ou pode ser usado como 
aditivo alimentar;
b) O nome ou a firma e o endereço do 
fabricante, embalador ou vendedor 
estabelecido no território comunitário;
c) Uma indicação que permita identificar o 
lote;
d) Caso seja necessário, as condições 
especiais de armazenagem e de utilização;
e) Instruções de utilização, no caso de a 
sua omissão não permitir o uso adequado 
do aditivo alimentar;
f) Quando for aplicável, informações 
suficientes acerca da composição do aditivo 
alimentar e dos preparados de aditivos 
alimentares que permitam ao utilizador 
assegurar o respeito dos limites de 
quantidade nos alimentos; no caso de o 
mesmo limite de quantidade se aplicar a 
um grupo de componentes utilizados 
separadamente ou em combinação, a 
percentagem combinada pode ser indicada 
por um único valor; o limite de quantidade 
é expresso numericamente ou pelo 
princípio "quantum satis";
g) A quantidade líquida;
h) Informações suficientes que permitam 
ao utilizador assegurar o respeito da 
Directiva 2000/13/CE, em particular, as 
disposições relativas à rotulagem de 
alergénios.
4. As informações previstas neste artigo 
serão fornecidas apenas nos documentos 
relativos ao produto, a apresentar no acto 
de entrega ou antes dela, desde que a 
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menção «destinado ao fabrico de alimentos 
e não à venda a retalho» seja facilmente 
visível na embalagem ou no recipiente do 
produto em questão.
5. As informações previstas neste artigo 
devem ser apresentadas numa linguagem 
de fácil compreensão para os compradores. 
O Estado-Membro em que o produto é 
comercializado pode, nos termos do 
Tratado, impor no seu território que estas 
informações sejam disponibilizadas a 
pedido numa ou várias línguas oficiais da 
Comunidade por ele determinadas. Os 
parágrafos anteriores não obstam a que 
estas informações figurem em várias 
línguas.

Or. en

Justificação

Visa clarificar e tornar funcional a rotulagem entre empresas.

Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 91
Artigo 19

Rotulagem de aditivos alimentares não 
destinados à venda ao consumidor final

Rotulagem de aditivos alimentares não 
destinados à venda ao consumidor final

Os aditivos alimentares não destinados à 
venda ao consumidor final, quer sejam 
comercializados individualmente, quer
misturados com outros aditivos alimentares 
e/ou com outros ingredientes, tal como 
definidos no nº 4 do artigo 6º da Directiva 
2000/13/CE, só podem ser comercializados 
se as respectivas embalagens ou recipientes 
incluírem as informações previstas nos 
artigos 20º a 23º do presente regulamento, 
que devem ser facilmente visíveis, 
claramente legíveis e indeléveis.

1. Sem prejuízo de outros requisitos em 
matéria de rotulagem de produtos 
alimentares previstos na legislação 
comunitária, os aditivos alimentares não 
destinados à venda ao consumidor final, 
quer sejam comercializados:

- individualmente,

- misturados com outros aditivos alimentares 
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ou
- misturados com outras substâncias, 
matérias ou ingredientes alimentares 
usados para prolongar o seu período de 
armazenagem e facilitar a respectiva 
comercialização, padronização, diluição, 
dissolução ou adição aos alimentos,
só podem ser comercializados em 
conformidade com as disposições do 
presente artigo.

2. As embalagens, os recipientes ou - no 
caso de entrega a granel - os documentos 
de acompanhamento devem incluir as 
seguintes informações:
a) A função a que se destinam nos 
alimentos;
i) O nome do aditivo ou o seu número E 
nos termos do presente regulamento; ou
ii) Na ausência de um nome ou número E, 
tal como se refere na subalínea i), uma 
descrição do aditivo alimentar, que seja 
suficientemente rigorosa para o distinguir 
de outros produtos com que possa ser 
confundido.
b) A quantidade líquida;
c) Uma indicação que permita identificar o 
lote;
d) Quaisquer condições especiais de 
armazenagem e de utilização;
e) O período mínimo de durabilidade.
3. Além disso, as informações seguintes 
serão fornecidas quer na embalagem ou no 
recipiente, quer nos documentos relativos 
ao produto, a apresentar no acto de entrega 
ou antes dela:
a) O nome ou a firma e o endereço do 
fabricante, embalador ou vendedor 
estabelecido no território comunitário;
b) Instruções de utilização, no caso de a 
sua omissão não permitir o uso adequado 
do aditivo alimentar;
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c) Uma indicação de que o produto se 
adequa à alimentação humana ou pode ser 
usado como aditivo alimentar;
d) Uma indicação da percentagem de cada 
componente sujeito a um limite de 
quantidade nos alimentos ou informações 
adequadas acerca da composição, de modo 
a permitir ao consumidor assegurar o 
respeito das disposições comunitárias ou, 
na sua ausência, das disposições nacionais 
aplicáveis ao alimento em questão; no caso 
de o mesmo limite de quantidade se aplicar 
a um grupo de componentes utilizados 
separadamente ou em combinação, a 
percentagem combinada pode ser indicada 
por um único valor; o limite de quantidade 
é expresso numericamente ou pelo 
princípio "quantum satis";
e) Informações suficientes que permitam 
ao consumidor assegurar o respeito da 
Directiva 2000/13/CE, em particular, as 
disposições relativas à rotulagem de 
alergénios;
f) Sempre que os aditivos alimentares 
forem comercializados separadamente ou 
em mistura de vários aditivos, devem 
constar as informações previstas na alínea 
a), subalíneas i) e ii), do nº 2 para cada um 
dos aditivos alimentares, por ordem 
decrescente da sua percentagem em peso 
no produto.

Or. pl

Justificação

As disposições acerca da rotulagem de aditivos alimentares não destinados à venda ao 
consumidor final devem ser simplificadas. Na proposta legislativa nem sempre é claro se as 
informações solicitadas nos termos dos artigos 19º a 23º devem ser fornecidas 
separadamente, por ordem decrescente ou juntas sob a forma duma lista global. Os artigos 
19º a 23º devem ser reunidos e apresentados duma forma mais clara. Além disso, o artigo 22º 
estabelece novos requisitos acerca da rotulagem de aditivos alimentares misturados com 
outros ingredientes alimentares. Tais aditivos alimentares - que não se destinam à venda ao 
consumidor final - não devem ser abrangidos pelas disposições acerca da rotulagem de 
aditivos alimentares. As informações básicas necessárias para a rotulagem de produtos 
alimentares acabados são normalmente fornecidas nos documentos de acompanhamento, 
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como as especificações. Por isso, o artigo 22º deve ser suprimido. No mínimo, deve ser 
possível fornecer as informações solicitadas nos termos do artigo 22º apenas nos documentos 
de acompanhamento (em conformidade com o artigo 21º).

Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 92
Artigo 20

Informações exigidas na identificação dos 
aditivos alimentares

Suprimido

1. Sempre que os aditivos alimentares não 
destinados à venda ao consumidor final 
forem comercializados individualmente ou 
misturados com outros aditivos 
alimentares, as respectivas embalagens ou 
recipientes devem incluir, para cada aditivo 
alimentar, as seguintes informações:
a) O respectivo nome e/ou o número E nos 
termos do presente regulamento; ou
b) Na ausência de um nome e/ou número 
E, tal como se refere na alínea a), uma 
descrição do aditivo alimentar, que seja 
suficientemente rigorosa para o distinguir 
de outros produtos com que possa ser 
confundido.
2. Sempre que os aditivos alimentares 
forem comercializados em mistura de 
vários aditivos, devem constar as 
informações previstas no n.º 1 para cada 
um dos aditivos alimentares, por ordem 
decrescente da sua percentagem em peso 
no produto.

Or. pl

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 19º.
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Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 93
Artigo 20

Informações exigidas na identificação dos 
aditivos alimentares

Suprimido

1. Sempre que os aditivos alimentares não 
destinados à venda ao consumidor final 
forem comercializados individualmente ou 
misturados com outros aditivos 
alimentares, as respectivas embalagens ou 
recipientes devem incluir, para cada aditivo 
alimentar, as seguintes informações:
a) O respectivo nome e/ou o número E nos 
termos do presente regulamento; ou
b) Na ausência de um nome e/ou número 
E, tal como se refere na alínea a), uma 
descrição do aditivo alimentar, que seja 
suficientemente rigorosa para o distinguir 
de outros produtos com que possa ser 
confundido.
2. Sempre que os aditivos alimentares 
forem comercializados em mistura de 
vários aditivos, devem constar as 
informações previstas no n.º 1 para cada 
um dos aditivos alimentares, por ordem 
decrescente da sua percentagem em peso 
no produto.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 19º.

Alteração apresentada por Kathy Sinnott

Alteração 94
Artigo 20, nº 1

1. Sempre que os aditivos alimentares não 
destinados à venda ao consumidor final 

1. Sempre que os aditivos alimentares não 
destinados à venda ao consumidor final 



PE 386.367v01-00 42/67 AM\656334PT.doc

PT

forem comercializados individualmente ou 
misturados com outros aditivos alimentares, 
as respectivas embalagens ou recipientes 
devem incluir, para cada aditivo alimentar, 
as seguintes informações:

forem comercializados individualmente ou 
misturados com outros aditivos alimentares, 
as respectivas embalagens ou recipientes 
devem incluir, para cada aditivo, o 
respectivo nome e/ou o número E nos 
termos do presente regulamento.

a) O respectivo nome e/ou o número E nos 
termos do presente regulamento; ou

b) Na ausência de um nome e/ou número 
E, tal como se refere na alínea a), uma 
descrição do aditivo alimentar, que seja 
suficientemente rigorosa para o distinguir 
de outros produtos com que possa ser 
confundido. 

Or. en

Justificação

O nome dos aditivos deve ser indicado na rotulagem para que os consumidores fortemente 
alérgicos a um aditivo específico possam identificar claramente a sua presença no produto. 
Se os rótulos continuarem a ser vagos, os consumidores talvez não tenham consciência dos 
riscos e a sua saúde pode ser gravemente afectada.

Alteração apresentada por Kathy Sinnott

Alteração 95
Artigo 20, nº 2 bis (novo)

2 bis. Se uma mudança nas condições de 
utilização de um aditivo alimentar 
aumentar a sua toxicidade, a respectiva 
embalagem ou recipiente devem ostentar 
uma advertência para essa mudança das 
condições. 

Or. en

Justificação

A saúde dos consumidores pode ser negativamente afectada pelas condições de utilização de 
um aditivo. As mudanças de temperatura, por exemplo, podem aumentar a toxicidade de uma 
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substância, a exemplo do que acontece com o aspártamo: vários estudos demonstraram que, 
quando é aquecido, se decompõe em diversas substâncias, algumas das quais (como o 
metanol) são tóxicas. 

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 96
Artigo 21

Informações exigidas quando se 
incorporam nos aditivos alimentares outras 
substâncias, matérias ou ingredientes 
alimentares

Suprimido

Sempre que, nos aditivos alimentares não 
destinados à venda ao consumidor final, 
forem incorporadas outras substâncias, 
matérias ou ingredientes alimentares – à 
excepção dos aditivos - a fim de facilitar a 
respectiva armazenagem, comercialização, 
padronização, diluição ou dissolução, a 
embalagem, os recipientes ou os 
documentos de acompanhamento dos 
aditivos alimentares devem incluir as 
informações previstas no artigo 20.º, bem 
como a indicação de cada um dos 
componentes, por ordem decrescente da 
sua percentagem em peso no produto. 

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 19º.

Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 97
Artigo 21

Informações exigidas quando se 
incorporam nos aditivos alimentares outras 
substâncias, matérias ou ingredientes 

Suprimido
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alimentares
Sempre que, nos aditivos alimentares não 
destinados à venda ao consumidor final, 
forem incorporadas outras substâncias, 
matérias ou ingredientes alimentares – à 
excepção dos aditivos - a fim de facilitar a 
respectiva armazenagem, comercialização, 
padronização, diluição ou dissolução, a 
embalagem, os recipientes ou os 
documentos de acompanhamento dos 
aditivos alimentares devem incluir as 
informações previstas no artigo 20.º, bem 
como a indicação de cada um dos 
componentes, por ordem decrescente da 
sua percentagem em peso no produto. 

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 19º.

Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 98
Artigo 22

Informações exigidas quando os aditivos 
alimentares estão misturados com outros 
ingredientes alimentares

Suprimido

Sempre que os aditivos alimentares não 
destinados à venda ao consumidor final 
estiverem misturados com outros 
ingredientes alimentares, as embalagens ou 
os recipientes desses aditivos devem incluir 
uma lista de todos os componentes, por 
ordem decrescente da sua percentagem em 
peso no produto.

Or. en
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Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 19º.

Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 99
Artigo 23

Informações gerais exigidas para os 
aditivos alimentares

Suprimido

1. As embalagens ou os recipientes de 
aditivos alimentares não destinados à 
venda ao consumidor final devem incluir as 
seguintes informações: 
a) Quer a menção “para utilização em 
alimentos”, quer a menção “para 
alimentos, utilização limitada”, quer uma 
referência mais específica à utilização 
alimentar a que se destina; 
b) Caso seja necessário, as condições 
especiais de armazenagem e de utilização;
c) Instruções de utilização, no caso de a 
sua omissão não permitir o uso adequado 
do aditivo;
d) Uma indicação que permita identificar o 
lote;
e) O nome ou a firma e o endereço do 
fabricante, embalador ou vendedor;
f) Sempre que um componente do aditivo 
alimentar estiver sujeito a um limite de 
quantidade nos alimentos, uma indicação 
da percentagem desse componente no 
aditivo ou informações suficientes acerca 
da respectiva composição que permitam ao 
comprador assegurar o respeito do referido 
limite de quantidade; no caso de o mesmo 
limite de quantidade se aplicar a um grupo 
de componentes utilizados separadamente 
ou em combinação, a percentagem 
combinada pode ser indicada por um único 
valor; o limite de quantidade é expresso 
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numericamente ou pelo princípio quantum 
satis; 
g) A quantidade líquida;
h) Se for pertinente, informações acerca de 
aditivos alimentares ou outras substâncias, 
referidas nos artigos 20.º, 21.º, e 22.º do 
presente regulamento e enumeradas no 
anexo III A da Directiva 2000/13/CE 
relativamente à indicação dos ingredientes 
presentes nos géneros alimentícios. 
2. Em derrogação ao n.º 1, as informações 
exigidas nas alíneas c) a f) e h) desse 
número podem constar apenas dos 
documentos relativos à remessa a 
apresentar no acto de entrega ou antes 
dela, desde que a menção “destinado ao 
fabrico de alimentos e não à venda a 
retalho” figure, em lugar bem visível, na 
embalagem ou no recipiente do produto em 
questão.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 19º.

Alteração apresentada por Carl Schlyter e Bart Staes

Alteração 100
Artigo 23, nº 1, alínea c)

c) Instruções de utilização, no caso de a sua 
omissão não permitir o uso adequado do 
aditivo;

c) Instruções de utilização, no caso de a sua 
omissão obstar ao uso adequado do aditivo;

Or. en

Justificação

O requisito para as instruções de utilização deve ser mais explícito. 
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Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 101
Artigo 23, nº 1, alínea h bis) (nova)

h bis) O prazo de validade mínimo

Or. de

Justificação

O prazo de validade não deve ser fornecido unicamente ao consumidor final, mas ser 
indicado de um modo geral, para garantir a maior protecção possível dos consumidores e 
utilizadores.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 102
Artigo 23, nº 2

2. Em derrogação ao n.º 1, as informações 
exigidas nas alíneas c) a f) e h) desse 
número podem constar apenas dos 
documentos relativos à remessa a apresentar 
no acto de entrega ou antes dela, desde que a 
menção “destinado ao fabrico de alimentos e 
não à venda a retalho” figure, em lugar bem 
visível, na embalagem ou no recipiente do 
produto em questão.

2. Em derrogação ao n.º 1, as informações 
exigidas nas alíneas c) a f) e h bis) desse 
número podem constar apenas dos 
documentos relativos à remessa a apresentar 
no acto de entrega ou antes dela, desde que a 
menção “destinado ao fabrico de alimentos e 
não à venda a retalho” figure, em lugar bem 
visível, na embalagem ou no recipiente do 
produto em questão. 

Or. de

Justificação

Consequência lógica da alteração ao nº 1. 
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Alteração apresentada por David Martin e Åsa Westlund

Alteração 103
Artigo 23, nº 2 bis (novo)

2 bis. Em derrogação aos requisitos em 
matéria de rotulagem e informação 
previstos nos artigos 19º a 22º, bem como 
no nº 1 do presente artigo, para as entregas 
a granel, as informações exigidas podem 
constar dos documentos relativos à remessa 
a apresentar no acto de entrega ou antes 
dela.

Or. en

Justificação

A proposta actual não prevê o fornecimento industrial de aditivos por veículos-cisterna, nos 
quais os requisitos de informação são diferentes dos aplicáveis a embalagens ou recipientes.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 104
Artigo 23, nº 2 bis (novo)

2 bis. Em derrogação aos requisitos em 
matéria de rotulagem e informação 
previstos nos artigos 19º a 22º, bem como 
no nº 1 do presente artigo, para as entregas 
a granel, as informações exigidas podem 
constar dos documentos relativos à remessa 
a apresentar no acto de entrega ou antes 
dela.

Or. en

Justificação

A proposta actual não prevê o fornecimento industrial de aditivos por veículos-cisterna, nos 
quais os requisitos de informação são diferentes dos aplicáveis a embalagens ou recipientes.
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Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 105
Artigo 24, nº 1, parágrafo 1

1. Sem prejuízo do disposto na Directiva 
2000/13/CE, os aditivos alimentares 
destinados à venda ao consumidor final só 
podem ser comercializados se as suas 
embalagens incluírem as informações 
seguintes, que devem ser facilmente 
visíveis, claramente legíveis e indeléveis:

1. Sem prejuízo do disposto na Directiva 
2000/13/CE, os aditivos alimentares 
destinados à venda ao consumidor final só 
podem ser comercializados se as suas 
embalagens incluírem as informações 
seguintes:

Or. de

Justificação

Os requisitos são pouco claros. As disposições da directiva relativa à rotulagem provaram 
ser eficazes, pelo que não devem ser objecto de novos complementos burocráticos.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 106
Artigo 24, nº 1, alínea a)

a) A denominação de venda do aditivo; essa 
denominação deve corresponder ao nome e
ao número E atribuídos ao aditivo em 
questão por qualquer disposição comunitária 
que se lhe aplique; 

a) A denominação de venda do aditivo; essa 
denominação deve corresponder ao nome ou
ao número E atribuídos ao aditivo em 
questão por qualquer disposição comunitária 
que se lhe aplique; 

Or. en

Justificação

O artigo 6.º da Directiva 2000/13/CE relativa à rotulagem, apresentação e publicidade dos 
géneros alimentares indica que "os ingredientes pertencentes a uma das categorias 
constantes do anexo II (aditivos alimentares, incluindo edulcorantes) são obrigatoriamente 
designados pelo nome dessa categoria, seguido do seu nome específico ou do seu número 
CE". Para ser coerente, garantir segurança jurídica e evitar confusão para os consumidores, 
as presentes disposições devem ser conformes com as da directiva relativa à rotulagem, 
apresentação e publicidade dos géneros alimentares. 
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Alteração apresentada por Carl Schlyter e Bart Staes

Alteração 107
Artigo 24, nº 3

3. A rotulagem dos edulcorantes de mesa 
que contenham polióis e/ou aspártamo e/ou 
sal de aspártamo e acessulfame comportará 
as seguintes menções de aviso:

3. A rotulagem dos edulcorantes de mesa e 
outros alimentos que contenham polióis 
e/ou aspártamo e/ou sal de aspártamo e 
acessulfame comportará as seguintes 
menções de aviso:

a) Polióis: “o seu consumo excessivo pode 
ter efeitos laxativos”;

a) Polióis: “o seu consumo pode ter efeitos 
laxativos”;

b) Aspártamo/sal de aspártamo e 
acessulfame: “contém uma fonte de 
fenilalanina”.

b) Aspártamo/sal de aspártamo e 
acessulfame: “contém uma fonte de 
fenilalanina”.

Or. en

Justificação

Os requisitos de rotulagem devem estender-se a todas as fontes de polióis e aspártamo. A 
expressão "consumo excessivo" incitaria os consumidores a descurar a advertência.

Alteração apresentada por Carl Schlyter e Bart Staes

Alteração 108
Artigo 24, nº 3 bis (novo)

3 bis. A rotulagem dos géneros alimentares 
que contêm azocorantes deve ostentar a 
advertência "azocorantes podem ser 
alergénicos". 

Or. en

Justificação

Os azocorantes podem ser alergénicos. É por conseguinte necessária uma advertência clara 
no presente regulamento.
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Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 109
Artigo 25

Outras exigências em matéria de rotulagem Suprimido
1. Os artigos 19.º a 24.º não afectam as 
disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas mais pormenorizadas ou 
mais extensas relativas à metrologia ou à 
apresentação, classificação, embalagem e 
rotulagem de substâncias e preparados 
perigosos ou ao transporte de tais 
substâncias.
2. As informações previstas nos artigos 19.º 
a 24.º devem ser apresentadas numa língua 
de fácil compreensão para os compradores.

O Estado-Membro em que o produto é 
comercializado pode, ao abrigo do disposto 
no Tratado, impor no seu território que 
estas informações constem numa ou em 
várias línguas por ele determinadas, entre 
as línguas oficiais da Comunidade. Os 
parágrafos anteriores não obstam a que as 
informações constantes do rótulo figurem 
em várias línguas.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 19º.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 110
Artigo 25

Outras exigências em matéria de rotulagem Suprimido
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1. Os artigos 19.º a 24.º não afectam as 
disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas mais pormenorizadas ou 
mais extensas relativas à metrologia ou à 
apresentação, classificação, embalagem e 
rotulagem de substâncias e preparados 
perigosos ou ao transporte de tais 
substâncias.
2. As informações previstas nos artigos 19.º 
a 24.º devem ser apresentadas numa língua 
de fácil compreensão para os compradores.

O Estado-Membro em que o produto é 
comercializado pode, ao abrigo do disposto 
no Tratado, impor no seu território que 
estas informações constem numa ou em 
várias línguas por ele determinadas, entre 
as línguas oficiais da Comunidade. Os 
parágrafos anteriores não obstam a que as 
informações constantes do rótulo figurem 
em várias línguas.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 19º.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 111
Artigo 26, nº 1

1. O produtor ou utilizador de um aditivo 
alimentar deve informar imediatamente a 
Comissão de quaisquer novas informações 
de carácter científico ou técnico que possam 
afectar a avaliação da segurança desse 
aditivo. 

1. O produtor ou utilizador de um aditivo 
alimentar deve informar imediatamente a 
Comissão de dados ou informações de 
carácter científico ou técnico de que tenha 
conhecimento ou de que disponha que 
possam afectar a avaliação da segurança 
desse aditivo. 

Or. de
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Justificação

Os fabricantes de aditivos alimentares não dispõem em geral de dados sobre a utilização 
realmente dada a essas substâncias. Os compradores podem utilizar as substâncias em 
diversos domínios ou categorias de alimentos.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 112
Artigo 26, nº 2

2. O produtor ou utilizador de um aditivo 
alimentar deve, a pedido da Comissão, 
informá-la da utilização real que é dada a 
esse aditivo.

2. Os produtores ou utilizadores de um 
aditivo alimentar devem colaborar com a
Comissão na obtenção de dados sobre a
utilização real dada a esse aditivo. A 
informação fornecida será mantida 
confidencial.

Or. en

Justificação

Enquanto actores-chave da cadeia alimentar, os fabricantes e os utilizadores de aditivos 
alimentares têm informações diversas à sua disposição. Por essa razão, devem ajudar a 
Comissão a compilar dados sobre os usos reais de um aditivo alimentar. No entanto, estas 
informações específicas devem ser confidenciais para evitar prejudicar os interesses 
comerciais ou de investigação e desenvolvimento científico. 

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 113
Artigo 26, nº 2

2. O produtor ou utilizador de um aditivo 
alimentar deve, a pedido da Comissão, 
informá-la da utilização real que é dada a 
esse aditivo.

2. O produtor ou utilizador de um aditivo 
alimentar deve, a pedido da Comissão, 
informá-la da utilização real que é dada a 
esse aditivo, se tiver acesso a tais 
informações. As informações transmitidas 
serão tratadas como dados confidenciais.

Or. de
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Justificação

Os fabricantes de aditivos alimentares não dispõem em geral de dados sobre a utilização 
efectiva dos aditivos. Os compradores podem utilizar as substâncias em diversos domínios ou 
categorias de alimentos. Além disso, as informações comunicadas, sobretudo quando se trata 
das quantidades produzidas, constituem segredo industrial e devem por conseguinte ser 
tratadas confidencialmente.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 114
Artigo 27, nº 1

1. Os Estados-Membros recorrerão a 
sistemas de controlo do consumo e da 
utilização de aditivos alimentares e 
comunicarão anualmente à Comissão e à 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (doravante, “Autoridade”) os 
dados recolhidos.

1. Os Estados-Membros recorrerão a 
sistemas de controlo do consumo e da 
utilização de aditivos alimentares com base 
numa análise de risco e comunicarão à 
Comissão e à Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos (doravante, 
“Autoridade”), com a devida regularidade, 
os dados recolhidos.

Or. de

Justificação

Os fabricantes de aditivos alimentares não dispõem em geral de dados sobre a utilização 
realmente dada a essas substâncias. Os compradores podem utilizar as substâncias em 
diversos domínios ou categorias de alimentos. Além disso, as informações comunicadas, 
sobretudo quando se trata das quantidades produzidas, constituem segredo industrial e 
devem por conseguinte ser tratadas confidencialmente.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 115
Artigo 27, nº 1

1. Os Estados-Membros recorrerão a 
sistemas de controlo do consumo e da 
utilização de aditivos alimentares e 
comunicarão anualmente à Comissão e à 

1. Os Estados-Membros recorrerão a 
sistemas de controlo do consumo e da 
utilização de aditivos alimentares com base 
numa análise de risco e comunicarão à 



AM\656334PT.doc 55/67 PE 386.367v01-00

PT

Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (doravante, “Autoridade”) os 
dados recolhidos.

Comissão e à Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos (doravante, 
“Autoridade”) os dados recolhidos.

Or. en

Justificação

Importa utilizar os meios onde eles podem ser mais úteis. O controlo deve incidir nos 
aditivos, relativamente aos quais existe um maior risco de consumo superior à dose diária 
admissível. 

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 116
Artigo 27, nº 1

1. Os Estados-Membros recorrerão a 
sistemas de controlo do consumo e da 
utilização de aditivos alimentares e 
comunicarão anualmente à Comissão e à 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (doravante, “Autoridade”) os 
dados recolhidos.

1. Os Estados-Membros recorrerão a 
sistemas de controlo do consumo e da 
utilização de aditivos alimentares com base 
numa análise de risco e comunicarão 
anualmente à Comissão e à Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos 
(doravante, “Autoridade”), com a devida 
regularidade, os dados recolhidos.

Or. de

Justificação

A obrigatoriedade de apresentar relatório anualmente, especialmente para as pequenas e 
médias empresas, é demasiado burocrática e difícil de aplicar. Igualmente, o seu valor 
acrescentado também é questionável, dado ser é praticamente impossível realizar uma 
avaliação. Parece preferível prever um sistema de controlo orientado para os riscos e os 
eventuais problemas. 

Alteração apresentada por Kathy Sinnott

Alteração 117
Artigo 27, nº 1
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1. Os Estados-Membros recorrerão a 
sistemas de controlo do consumo e da 
utilização de aditivos alimentares e 
comunicarão anualmente à Comissão e à 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (doravante, “Autoridade”) os 
dados recolhidos.

1. Os Estados-Membros recorrerão a 
sistemas de controlo do consumo e da 
utilização de aditivos alimentares, em 
especial, do seu consumo e utilização por 
mulheres grávidas, lactentes e crianças, e 
comunicarão anualmente à Comissão e à 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (doravante, “Autoridade”) os 
dados recolhidos.

Or. en

Justificação

Alguns aditivos têm efeitos muito diferentes na saúde dos lactentes e das crianças dado que o 
seu organismo ainda se está a desenvolver. Vários estudos mostraram que o MSG e outras 
excitotoxinas, por exemplo, têm efeitos neurodegenerativos.  

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 118
Artigo 27, nº 2

2. Depois de consultada a Autoridade, pode 
ser aprovada, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
28.º, uma metodologia comum para a 
recolha de informações pelos 
Estados-Membros relativamente à ingestão 
de aditivos por via alimentar na 
Comunidade.

2. Depois de consultada a Autoridade, pode 
ser aprovada, em conformidade com o 
procedimento regulamentar com controlo 
referido no n.º 2 bis do artigo 28.º, uma 
metodologia comum para a recolha de 
informações pelos Estados-Membros 
relativamente à ingestão de aditivos por via 
alimentar na Comunidade.

Or. en

Justificação

Esta alteração é indispensável para alinhar o texto com as disposições da nova decisão 
relativa à comitologia.
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Alteração apresentada por Carl Schlyter e Bart Staes

Alteração 119
Artigo 27, nº 2

2. Depois de consultada a Autoridade, pode 
ser aprovada, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
28.º, uma metodologia comum para a 
recolha de informações pelos 
Estados-Membros relativamente à ingestão 
de aditivos por via alimentar na 
Comunidade.

2. Depois de consultada a Autoridade, pode 
ser aprovada, em conformidade com o 
procedimento regulamentar com controlo 
referido no n.º 2 bis do artigo 28.º, uma 
metodologia comum para a recolha de 
informações pelos Estados-Membros 
relativamente à ingestão de aditivos por via 
alimentar na Comunidade.

Or. en

Justificação

Há que aplicar o novo processo de comitologia com controlo para definir uma metodologia 
de controlo eficaz. 

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 120
Artigo 27, nº 2

2. Depois de consultada a Autoridade, pode
ser aprovada, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
28.º, uma metodologia comum para a 
recolha de informações pelos 
Estados-Membros relativamente à ingestão 
de aditivos por via alimentar na 
Comunidade.

2. Depois de consultada a Autoridade, deve
ser aprovada, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
28.º, uma metodologia comum para a 
recolha de informações pelos 
Estados-Membros relativamente à ingestão 
de aditivos por via alimentar na 
Comunidade.

Or. en

Justificação

É necessária uma metodologia comum para que as informações recolhidas sejam 
comparáveis. 
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Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 121
Artigo 30, nº 1

1. Os aditivos alimentares cuja utilização em 
produtos alimentares tenha sido autorizada 
ao abrigo das Directivas 94/35/CE, 
94/36/CE e 95/2/CE antes da data de entrada 
em vigor do presente regulamento e, bem 
assim, as suas condições de utilização serão 
registados no anexo II do presente 
regulamento após análise da sua 
conformidade com os artigos 5.º, 6.º e 7.º do 
mesmo diploma de acordo com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
28.º. Esta análise não incluirá nova avaliação 
do risco efectuada pela Autoridade. A 
análise será completada até […]

1. Os aditivos alimentares cuja utilização em 
produtos alimentares tenha sido autorizada 
ao abrigo das Directivas 94/35/CE, 
94/36/CE e 95/2/CE antes da data de entrada 
em vigor do presente regulamento e, bem 
assim, as suas condições de utilização serão 
registados no anexo II do presente 
regulamento após análise da sua 
conformidade com os artigos 5.º, 6.º e 7.º do 
mesmo diploma. Esta análise não incluirá 
nova avaliação do risco efectuada pela 
Autoridade. A análise será completada até 
[…]

Or. en

Justificação

Esta alteração é indispensável para que as eventuais modificações dos anexos do presente 
regulamento sejam abrangidas pelo processo de co-decisão.

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 122
Artigo 30, nº 1

1. Os aditivos alimentares cuja utilização em 
produtos alimentares tenha sido autorizada 
ao abrigo das Directivas 94/35/CE, 
94/36/CE e 95/2/CE antes da data de entrada 
em vigor do presente regulamento e, bem 
assim, as suas condições de utilização serão 
registados no anexo II do presente 
regulamento após análise da sua 
conformidade com os artigos 5.º, 6.º e 7.º do 
mesmo diploma de acordo com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
28.º. Esta análise não incluirá nova avaliação 
do risco efectuada pela Autoridade. A 

1. Os aditivos alimentares cuja utilização em 
produtos alimentares tenha sido autorizada 
ao abrigo das Directivas 94/35/CE, 
94/36/CE e 95/2/CE antes da data de entrada 
em vigor do presente regulamento e, bem 
assim, as suas condições de utilização serão 
registados no anexo II do presente 
regulamento após análise da sua 
conformidade com os artigos 5.º, 6.º e 7.º do 
mesmo diploma de acordo com o 
procedimento regulamentar com controlo 
referido no n.º 2 bis do artigo 28.º. Esta 
análise não incluirá nova avaliação do risco 
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análise será completada até […] efectuada pela Autoridade. A análise será 
completada até […]

Or. en

Justificação

Esta alteração é indispensável para alinhar o texto com as disposições da nova decisão 
relativa à comitologia.

Alteração apresentada por Carl Schlyter e Bart Staes

Alteração 123
Artigo 30, nº 1

1. Os aditivos alimentares cuja utilização em 
produtos alimentares tenha sido autorizada 
ao abrigo das Directivas 94/35/CE, 
94/36/CE e 95/2/CE antes da data de entrada 
em vigor do presente regulamento e, bem 
assim, as suas condições de utilização serão 
registados no anexo II do presente 
regulamento após análise da sua 
conformidade com os artigos 5.º, 6.º e 7.º do 
mesmo diploma de acordo com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo
28.º. Esta análise não incluirá nova avaliação 
do risco efectuada pela Autoridade. A 
análise será completada até […]

1. Os aditivos alimentares cuja utilização em 
produtos alimentares tenha sido autorizada 
ao abrigo das Directivas 94/35/CE, 
94/36/CE e 95/2/CE antes da data de entrada 
em vigor do presente regulamento e, bem 
assim, as suas condições de utilização serão 
registados no anexo II do presente 
regulamento após análise da sua 
conformidade com o mesmo diploma de 
acordo com o procedimento regulamentar
com controlo referido no n.º 2 bis do artigo 
28.º. Esta análise não incluirá nova avaliação 
do risco efectuada pela Autoridade. A 
análise será completada até […]

Or. en

Justificação

O novo processo de comitologia com controlo deve ser aplicado ao processo de reavaliação. 
Convém verificar o respeito de todos os requisitos do novo regulamento. 

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 124
Artigo 30, nº 2
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2. Os aditivos alimentares cuja utilização for 
autorizada a nível dos aditivos alimentares 
enquanto agentes de transporte autorizados 
no anexo V da Directiva 95/2/CE e, bem 
assim, as suas condições de utilização serão 
registados no anexo III, Parte 1, do presente 
regulamento após análise da sua 
conformidade com o artigo 5.º do mesmo 
diploma de acordo com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 28.º Esta análise 
não incluirá nova avaliação do risco 
efectuada pela Autoridade. A análise será 
completada até […]

2. Os aditivos alimentares cuja utilização for 
autorizada a nível dos aditivos alimentares 
enquanto agentes de transporte autorizados 
no anexo V da Directiva 95/2/CE e, bem 
assim, as suas condições de utilização serão 
registados no anexo III, Parte 1, do presente 
regulamento após análise da sua 
conformidade com o artigo 5.º do mesmo 
diploma. Esta análise não incluirá nova 
avaliação do risco efectuada pela 
Autoridade. A análise será completada até 
[…]

Or. en

Justificação

Esta alteração é indispensável para que as eventuais modificações dos anexos do presente 
regulamento sejam abrangidas pelo processo de co-decisão.

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 125
Artigo 30, nº 2

2. Os aditivos alimentares cuja utilização for 
autorizada a nível dos aditivos alimentares 
enquanto agentes de transporte autorizados 
no anexo V da Directiva 95/2/CE e, bem 
assim, as suas condições de utilização serão 
registados no anexo III, Parte 1, do presente 
regulamento após análise da sua 
conformidade com o artigo 5.º do mesmo 
diploma de acordo com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 28.º Esta análise 
não incluirá nova avaliação do risco 
efectuada pela Autoridade. A análise será 
completada até […]

2. Os aditivos alimentares cuja utilização for 
autorizada a nível dos aditivos alimentares 
enquanto agentes de transporte autorizados 
no anexo V da Directiva 95/2/CE e, bem 
assim, as suas condições de utilização serão 
registados no anexo III, Parte 1, do presente 
regulamento após análise da sua 
conformidade com o artigo 5.º do mesmo 
diploma de acordo com o procedimento 
regulamentar com controlo referido no n.º 2 
bis do artigo 28.º Esta análise não incluirá 
nova avaliação do risco efectuada pela 
Autoridade. A análise será completada até 
[…]

Or. en
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Justificação

Esta alteração é indispensável para alinhar o texto com as disposições da nova decisão 
relativa à comitologia.

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 126
Artigo 30, nº 4

4. Podem ser aprovadas eventuais medidas 
transitórias que se considere serem 
adequadas, em conformidade com o 
procedimento previsto no n° 2 do artigo 
28.°.

4. Podem ser aprovadas eventuais medidas 
transitórias que se considere serem 
adequadas, em conformidade com o 
procedimento regulamentar com controlo 
previsto no n° 2 bis do artigo 28.°.

Or. en

Justificação

Esta alteração é indispensável para alinhar o texto com as disposições da nova decisão 
relativa à comitologia.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 127
Artigo 31, nº 1

1. Os aditivos alimentares autorizados antes 
da data de entrada em vigor do presente 
regulamento ficarão sujeitos a nova 
avaliação do risco a efectuar pela 
Autoridade.

1. Os aditivos alimentares existentes no 
mercado à data de entrada em vigor do 
presente regulamento, mas que não tenham 
sido reavaliados nem obtido parecer 
favorável do Comité Permanente da Cadeia 
Alimentar e da Saúde Animal ou da 
Autoridade ficarão sujeitos a nova avaliação 
do risco a efectuar pela Autoridade.

A colocação no mercado destes aditivos 
será autorizada enquanto a Autoridade não 
realizar uma nova avaliação do risco.
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Or. en

Justificação

A União Europeia dispõe de processos complexos de avaliação da segurança baseados nos 
conhecimentos científicos mais recentes já desde o início dos anos 90. A maior parte dos 
aditivos actualmente comercializados foi objecto desta avaliação da segurança, sendo 
considerada segura. A comercialização dos aditivos alimentares que tenham sido alvo de 
uma reavaliação de segurança completa nos termos da legislação anterior e largamente 
consumidos antes da entrada em vigor do presente regulamento, e que não tenham suscitado 
reservas de segurança, deveria ser autorizada, enquanto a Autoridade não realizar uma nova 
avaliação do risco. 

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 128
Artigo 31, nº 2

2. Após consulta da Autoridade e no prazo 
de um ano a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento, em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no n.º 2 do artigo 28.º, será 
aprovado um programa de avaliação 
respeitante aos aditivos em causa. O 
programa de avaliação é publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia.

2. A avaliação dos riscos pela Autoridade 
faz parte da reavaliação que a Comissão, 
assistida pelo Comité, fará de todos os 
aditivos alimentares autorizados antes da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento. Esta reavaliação será feita no 
respeito das condições de autorização 
estabelecidas no presente regulamento e 
com base numa avaliação do consumo e da 
gestão dos riscos. 
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Todos os aditivos alimentares que devem 
continuar a ser autorizados na 
Comunidade devem ser transferidos para 
as listas comunitárias constantes dos 
anexos II e III do presente regulamento. 
O anexo III do presente regulamento deve 
ser completado com os demais aditivos 
alimentares utilizados em aditivos e em 
enzimas alimentares e respectivas 
condições de utilização, em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º [...] que 
estabelece um procedimento de autorização 
uniforme aplicável a aditivos, enzimas e 
aromas alimentares. Para permitir um 
período transitório adequado, não devem 
aplicar-se, até [1.1.2011], as disposições 
constantes do anexo III, à excepção das 
disposições relativas aos agentes de 
transporte referentes aos aditivos 
alimentares.
A reavaliação será feita no âmbito de um 
programa de avaliação respeitante aos 
aditivos em causa, aprovado no prazo de um 
ano a contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento. O programa de 
avaliação é publicado no Jornal Oficial da 
União Europeia.

Or. en

Justificação

Esta alteração é indispensável para que as eventuais modificações dos anexos do presente 
regulamento sejam abrangidas pelo processo de co-decisão.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 129
Artigo 34, parágrafo 3 bis (novo)

Os géneros alimentares que não satisfazem 
os requisitos estabelecidos no presente 
regulamento mas que são produzidos em 
conformidade com a legislação 
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comunitária podem ser comercializados até 
ao fim do seu prazo de validade. 

Or. de

Justificação

Uma vez que o regulamento relativo aos aditivos alimentares comporta requisitos de 
rotulagem em parte novos e complementares, são necessárias disposições transitórias 
adequadas. 

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 130
Anexo I, ponto 5

5. “Agentes de transporte”: substâncias 
utilizadas para dissolver, diluir, dispersar ou 
de outro modo modificar fisicamente um 
aditivo alimentar, um aroma ou uma enzima 
alimentar sem alterar a sua função (e sem 
que eles próprios exerçam quaisquer efeitos 
tecnológicos), a fim de facilitar o respectivo 
manuseamento, aplicação ou utilização.

5. “Agentes de transporte”: substâncias 
utilizadas para dissolver, diluir, dispersar ou 
de outro modo modificar fisicamente um 
aditivo alimentar, um aroma, uma enzima 
alimentar, um nutriente e/ou outra 
substância adicionada para fins 
nutricionais ou fisiológicos a um género 
alimentar (ou alimento e/ou aditivo 
alimentar) sem alterar a sua função (e sem 
que eles próprios exerçam quaisquer efeitos 
tecnológicos), a fim de facilitar o respectivo 
manuseamento, aplicação ou utilização.

Or. en

Justificação

1. Os agentes de transporte (aditivos e/ou ingredientes alimentares) são muitas vezes 
indispensáveis para facilitar o seu manuseamento para utilização de nutrientes nos alimentos 
e nos suplementos alimentares. Esta necessidade tecnológica é semelhante para os aditivos e 
aromas alimentares, que também são utilizados em pequenas quantidades. 

2. É necessária uma harmonização dos agentes de transporte autorizados nas preparações de 
nutrientes face à recente evolução da legislação relativa aos suplementos alimentares e aos 
alimentos enriquecidos. 
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Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 131
Anexo I, ponto 5

5. “Agentes de transporte”: substâncias 
utilizadas para dissolver, diluir, dispersar ou 
de outro modo modificar fisicamente um 
aditivo alimentar, um aroma ou uma enzima 
alimentar sem alterar a sua função (e sem 
que eles próprios exerçam quaisquer efeitos 
tecnológicos), a fim de facilitar o respectivo 
manuseamento, aplicação ou utilização.

5. “Agentes de transporte”: substâncias 
utilizadas para dissolver, diluir, dispersar ou 
de outro modo modificar fisicamente um 
aditivo alimentar, um aroma ou uma enzima 
alimentar, um nutriente ou outra substância 
com efeitos nutricionais ou fisiológicos sem 
alterar a sua função (e sem que eles próprios 
exerçam quaisquer efeitos tecnológicos), a 
fim de facilitar o respectivo manuseamento, 
aplicação ou utilização.

Or. de

Justificação

Os agentes de transporte são utilizados não só nos aditivos, aromas e enzimas alimentares, 
mas também nos nutrientes e outras substâncias com efeitos nutricionais ou fisiológicos. 
Actualmente, também se discute a oportunidade de completar a definição no âmbito das 
normas gerais do Codex Alimentarius relativas aos aditivos alimentares. 

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 132
Anexo I, ponto 5

5. “Agentes de transporte”: substâncias 
utilizadas para dissolver, diluir, dispersar ou 
de outro modo modificar fisicamente um 
aditivo alimentar, um aroma ou uma enzima 
alimentar sem alterar a sua função (e sem 
que eles próprios exerçam quaisquer efeitos 
tecnológicos), a fim de facilitar o respectivo 
manuseamento, aplicação ou utilização.

5. “Agentes de transporte”: substâncias 
utilizadas para dissolver, diluir, dispersar ou 
de outro modo modificar fisicamente um 
aditivo alimentar, um aroma, uma enzima 
alimentar, nutriente e/ou outra substância 
adicionada para fins nutricionais ou 
fisiológicos a um género alimentar (ou 
alimento e/ou aditivo alimentar) sem alterar 
a sua função (e sem que eles próprios 
exerçam quaisquer efeitos tecnológicos), a 
fim de facilitar o respectivo manuseamento, 
aplicação ou utilização.

Or. en
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Justificação

Os agentes de transporte (aditivos ou ingredientes alimentares) são muitas vezes 
indispensáveis para facilitar o seu manuseamento. Esta necessidade tecnológica é semelhante 
para os aditivos e aromas alimentares, que também são utilizados em pequenas quantidades. 
É necessária uma harmonização dos agentes de transporte autorizados nas preparações de 
nutrientes face à recente evolução da legislação relativa aos suplementos alimentares e aos 
alimentos enriquecidos. 

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 133
Anexo III, Título

Lista comunitária de aditivos alimentares 
aprovados para utilização em aditivos 
alimentares e em enzimas alimentares e 
condições de utilização

Lista comunitária de aditivos alimentares 
aprovados para utilização em aditivos 
alimentares, em enzimas e aromas 
alimentares e condições de utilização

Or. de

Justificação

Para que a legislação seja mais rigorosa e coerente, convém mencionar explicitamente os 
aromas.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 134
Anexo III, Parte 3 bis (nova)

Parte 3 bis Aditivos contidos em aromas 
alimentares 

Or. de

Justificação

Para que a legislação seja mais rigorosa e coerente, convém mencionar explicitamente os 
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aromas.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 135
Anexo III, Parte 3 ter (nova)

Parte 3 ter Agentes de transporte contidos 
em nutrientes

Or. de

Justificação

Para que a legislação seja mais rigorosa e coerente, convém mencionar explicitamente os 
aromas.
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