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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 95/2/CE relativa aos aditivos alimentares com excepção dos corantes e dos 
edulcorantes e a Directiva 94/35/CE relativa aos edulcorantes para utilização nos 
géneros alimentares
(COM(2004)0650 – C6-0139/2004 – 2004/0237(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2004)0650)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 95º do Tratado CE, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0139/2004),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A6-0000/2005),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 5

Com base no parecer da AESA, emitido 
em 26 de Novembro de 2003, são 
efectuadas alterações a autorizações 
actuais, no sentido de manter o teor de 
nitrosaminas o mais baixo possível, 
reduzindo o teor de nitritos e de nitratos 
adicionados aos alimentos, continuando a 
manter, simultaneamente, a segurança 
microbiológica dos produtos alimentares. 
A AESA recomenda que os teores de 

Com base no parecer da AESA, emitido 
em 26 de Novembro de 2003, são 
efectuadas alterações a autorizações 
actuais, no sentido de manter o teor de 
nitrosaminas o mais baixo possível, 
reduzindo o teor de nitritos e de nitratos 
adicionados aos alimentos, continuando a 
manter, simultaneamente, a segurança 
microbiológica dos produtos alimentares. 
A AESA recomenda que os teores de 

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
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nitritos e de nitratos sejam definidos na 
legislação como "quantidade adicionada". 
É ainda do parecer que a quantidade 
adicionada de nitritos, em vez da respectiva 
quantidade residual, contribui para uma 
actividade inibidora da C. botulinum. As 
disposições actuais são alteradas de forma 
a que os teores máximos autorizados, tal 
como mencionado pela AESA, em 
produtos à base de carne não tratados e 
tratados termicamente, em queijos e em 
peixe sejam definidos como quantidades 
adicionadas. No entanto, devem ser 
definidos teores residuais máximos para 
determinados produtos à base de carne 
fabricados tradicionalmente.

nitritos e de nitratos sejam definidos na 
legislação como "quantidade adicionada". 
É ainda do parecer que a quantidade 
adicionada de nitritos, em vez da respectiva 
quantidade residual, contribui para uma 
actividade inibidora da C. botulinum. As 
disposições actuais são alteradas de forma 
a que os teores máximos autorizados, tal 
como mencionado pela AESA, em 
produtos à base de carne não tratados e 
tratados termicamente, em queijos e em 
peixe sejam definidos como quantidades 
adicionadas. No entanto, devem ser 
definidos, excepcionalmente, teores 
residuais máximos para determinados 
produtos à base de carne fabricados 
tradicionalmente, sob condição de esses 
produtos serem definidos e identificados 
devidamente.

Justificação

A presente directiva introduz a norma de estabelecer os níveis autorizados de nitratos e de 
nitritos nos alimentos como "quantidades adicionadas" a fim de limitar tanto quanto possível 
o teor em nitrosaminas. A isenção proposta pela Comissão para os produtos à base de carne 
tradicionais, para os quais devem ser fixadas doses residuais máximas, deve continuar a ser 
uma excepção. Esses produtos deveriam ser claramente identificados como produtos 
destinados à venda e ao consumo locais.

Alteração 2
CONSIDERANDO 8

O Comité Científico da Alimentação 
Humana (CCAH) avaliou as informações 
relativas à segurança do eritritol e emitiu o 
seu parecer em 5 de Março de 2003. O 
Comité concluiu que a utilização de 
eritritol como aditivo alimentar é aceitável. 
O Comité salientou também que o eritritol 
possui um efeito laxante mas a uma dose 
superior a outros polióis. O eritritol possui 
muitas propriedades técnicas não adoçantes 
importantes num vasto conjunto de 
alimentos, desde os produtos de confeitaria 
aos produtos lácteos. Incluem-se as 
funções de intensificador de sabor, agente 

O Comité Científico da Alimentação 
Humana (CCAH) avaliou as informações 
relativas à segurança do eritritol e emitiu o 
seu parecer em 5 de Março de 2003. O 
Comité concluiu que a utilização de 
eritritol como aditivo alimentar é aceitável. 
O Comité salientou também que o eritritol 
possui um efeito laxante mas a uma dose 
superior a outros polióis. O eritritol possui 
muitas propriedades técnicas não adoçantes 
importantes num vasto conjunto de 
alimentos, desde os produtos de confeitaria 
aos produtos lácteos. Incluem-se as 
funções de intensificador de sabor, agente 
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de transporte, humidificante, estabilizador, 
espessante, agente de volume e 
sequestrante. É necessário autorizar a 
utilização de eritritol nas mesmas 
aplicações alimentares que os restantes 
polióis actualmente autorizados. É ainda 
necessário, além disso, alterar a Directiva 
94/35/CE visto que o eritritol pode também 
ser utilizado para fins adoçantes como os 
restantes polióis actualmente autorizados. 
É também necessário isentar o eritritol 
das normas de rotulagem relativas à 
menção de efeitos laxantes aplicáveis aos 
edulcorantes de mesa contendo polióis.

de transporte, humidificante, estabilizador, 
espessante, agente de volume e 
sequestrante. É necessário autorizar a 
utilização de eritritol nas mesmas 
aplicações alimentares que os restantes 
polióis actualmente autorizados. É ainda 
necessário, além disso, alterar a Directiva 
94/35/CE visto que o eritritol pode também 
ser utilizado para fins adoçantes como os 
restantes polióis actualmente autorizados. 

Justificação

Embora o eritritol apresente a tolerância digestiva mais elevada de todos os polióis, não 
deixa de ser um poliol. Portanto não é recomendável isentar o eritritol das normas de 
rotulagem relativas à menção de efeitos laxantes prevista no nº 2 do artigo 5º  da directiva 
94/35/CE.

Alteração 3
ARTÍGO 2, NÚMERO 1

Artigo 5, nº 2 (Directiva 94/35/CE)

No nº 2 do artigo 5º, a palavra “polióis” é 
substituída pela expressão “polióis, à 
excepção do E 968 eritritol”.

suprimido

Justificação

É conveniente suprimir a isenção do eritritol das normas de rotulagem relativas à menção de 
efeitos laxantes prevista no nº 2 do artigo 5º  da directiva 94/35/CE.

Alteração 4
ANEXO I, NÚMERO 4, ALINEA C BIS) (nova)

Anexo IV (Directiva 95/2/CE)

Alterações do Parlamento

c bis) Aditar as seguintes linhas
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E 1204

E 1204

Pullulan

Pullulan

Complemento alimentar na 
acepção da directiva 2002/46/CE, 
apresentado sob a forma de 
cápsulas ou de comprimidos 
revestidos
Filmes comestíveis aromatizados 
e pastilhas (para refrescar o 
hálito).

quantum satis

quantum satis

Justificação

É conveniente introduzir o pullulan como novo aditivo alimentar, sob a forma de cápsulas ou 
de comprimidos revestidos, bem como de filmes comestíveis aromatizados e pastilhas (para 
refrescar o hálito) conforme o parecer positivo da AESA adoptado em 13 de Julho de 2004.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. O objectivo da presente directiva, que altera a Directiva 95/2/CE relativa aos aditivos 
alimentares com excepção dos corantes e dos edulcorantes e a Directiva 94/35/CE 
relativa aos edulcorantes para utilização nos géneros alimentares, consiste em 
acompanhar a evolução científica e o progresso técnico. São propostos dois métodos para 
tal: a revisão da lista positiva actual sobre os aditivos alimentares autorizados e a 
autorização de novas substâncias.

2. Nos termos do nº 1 do artigo 2º da Directiva 2003/114/CE solicitou-se à Comissão e à 
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) que revissem as condições 
de utilização de diversos aditivos. O relatório sobre os progressos da revisão desses 
aditivos, que se concentrou em particular nas substâncias E 251 e E 252 (nitratos), E 249 
e E 250 (nitritos), deu origem a um debate entre os Estados-Membros.

3. A fim de rever a utilização dos sais de nitratos e de nitritos - conservantes cuja 
utilização é autorizada nos produtos à base de carne, de queijo e de certos produtos à base 
de peixe - a Comissão teve em conta o acórdão de 20 de Março de 2003 do Tribunal de 
Justiça. No Processo C-3/00, Reino da Dinamarca contra Comissão das Comunidades 
Europeias, o Tribunal concluiu que não foi respeitado o parecer do Comité Cientifico da 
Alimentação, que punha em questão o teor máximo de nitritos fixado pela directiva 
95/2/CE. No seu parecer de 26 de Novembro de 2003, a AESA insistia na necessidade de 
diminuir as doses máximas de nitritos e de nitratos para limitar tanto quanto possível o 
seu teor em nitrosaminas.

Na presente directiva, a Comissão propõe um novo método para definir as doses de 
nitratos e de nitritos autorizadas nos alimentos. Em vez do controlo das doses residuais 
de nitratos e de nitritos nos produtos à base de carne utilizado até ao presente, são 
introduzidos como método de controlo os níveis definidos como "quantidade 
adicionada". A excepção a essa regra (autorizando doses residuais mais importantes) 
apenas diz respeito aos produtos à base de carne fabricados tradicionalmente
provenientes do Reino Unido (Anexo I). Vários Estados-Membros solicitaram também 
derrogações para os seus produtos à base de carne fabricados tradicionalmente, embora 
alguns se opusessem em geral à introdução de excepções específicas para os nitratos e os 
nitritos e duvidem da necessidade dessas substâncias do ponto de vista tecnológico. 
Assim, visando a autorização de derrogações especiais, levantou-se a questão de 
princípio. A relatora apoia o método proposto que consiste em definir doses máximas de 
nitratos e de nitritos enquanto quantidades adicionadas. Desta forma, as derrogações só 
deveriam ser concedidas a título excepcional e os produtos que beneficiam da isenção 
deverão ser devidamente especificados e identificados.

4. A directiva 2003/52/CE suspendeu a comercialização das mini-embalagens de gelatina 
contendo o aditivo alimentar E 425 Konjac. A Comissão seguiu o parecer da AESA de 
13 de Julho de 2004 e proibiu a colocação no mercado e a importação de mini-
embalagens de gelatina contendo aditivos alimentares gelificantes derivados de algas e de 
determinadas gomas devido ao risco de asfixia destes produtos. A Comissão propõe a 
proibição das substâncias E 400 a E 407, E 407a, E 410, E 412 a E 415, E 417 e E 418, 
dado o risco potencial que as mesmas apresentam quando são utilizadas na preparação de 
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mini-embalagens de gelatina. Entre elas figuram diversos aditivos legalmente 
comercializados, que respeitam as normas de segurança comunitárias exigidas para a 
utilização alimentar, como o E 410 goma de alfarroba, o E 415 goma xantana e o E 418 
goma gelana.

Os fabricantes contestaram a "abordagem de proibir substâncias" e propõem que se  
proíbam os "produtos perigosos" em vez das substâncias que eles contêm. As substâncias 
seguras contidas noutros produtos seriam assim poupadas às suspeitas dos consumidores 
provocadas pela interdição de comercialização de um único produto perigoso. Segundo o 
Comité Científico da AESA, o risco principal está ligado à forma, à dimensão e ao modo 
de ingestão desses produtos, mesmo que pareça igualmente ligado às propriedades 
químicas e físicas dos aditivos alimentares que entram na composição da gelatina do 
produto. A fim de modificar essa abordagem, é necessário rever o Regulamento 
n°178/2002/CE que determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar.

5. Entre os edulcorantes que foram recentemente autorizados, o eritritol, cujo sabor se 
aproxima do açúcar, foi considerado aceitável pela AESA. Trata-se de um edulcorante de 
carga similar ao açúcar, não calórico, que melhora o sabor das bebidas e apresenta uma 
taxa de absorção mais elevada que os outros polióis. No entanto, embora com a 
tolerância digestiva mais elevada de todos os polióis, não deixa de ser um poliol, um 
substituto de açúcar. Tendo em conta o potencial laxante dessa substância, a Comissão 
não incluiu a sua utilização nas bebidas, mas propôs não a submeter à regra de rotulagem 
que prevê a menção do efeito laxante dos edulcorantes de mesa contendo polióis. Para 
eliminar toda a inquietação quanto ao efeito laxante do eritritol nas bebidas, os 
fabricantes propuseram diminuir o nível da sua utilização para 1,5%. Em muitos países 
não europeus, a presença do eritritol nas bebidas é autorizada até 3,5%, ou mesmo mais. 
Alguns Estados-Membros entendem que esta substância não deveria estar isenta da regra 
de rotulagem relativa ao efeito laxante. A relatora partilha essa opinião, mas deseja 
examinar a possibilidade de autorizar a utilização do eritritol nas bebidas até um teor de 
1,5% indicando o seu potencial laxante no rótulo.

6. Em Abril de 2003, o Comité Científico da Alimentação Humana concluiu que a 
utilização de hemicelulose de soja é aceitável nos alimentos para os quais foi solicitada e 
nos teores de inclusão solicitados. No entanto, existem reservas quanto à utilização desta 
substância devido ao seu potencial alérgico, que aumenta nomeadamente nas batatas pré-
fritas, nas substâncias aromáticas e em produtos de confeitaria à base de gelificantes. 
Perante os riscos alérgicos possíveis, os consumidores devem ser informados de que o 
produto, vendido embalado e etiquetado, contém um derivado de soja. Os fabricantes são 
agora obrigados a indicar a presença desta substância no rótulo por força da directiva 
2003/89/CE.

7. Os sulfitos são considerados como possuidores de um risco potencial para os asmáticos e 
o seu nível deve, por conseguinte, ser mantido o mais baixo possível (dose máxima 
inferior a 10 mg/kg). Alguns importadores mencionaram que o nível de dióxido de 
enxofre presente nos camarões crus respeita os níveis máximos autorizados, mas que já 
não é assim no caso dos camarões cozidos (aí o nível autorizado é mais baixo). A relatora 
partilha a opinião da Comissão no sentido de que, em geral, a utilização do dióxido de 
enxofre nos alimentos deveria ser limitada. Todavia, o caso dos crustáceos crus e cozidos 
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constitui uma anomalia que é conveniente remediar. A relatora propõe que a Comissão 
solicite à AESA um parecer sobre este ponto particular.

O nível de utilização aceitável do dióxido de enxofre tem a ver igualmente com o 
tratamento da superfície das frutas e legumes e os níveis máximos nas frutas secas 
re-hidratadas. A relatora entende que a tendência para o aumento dos níveis de dióxido de 
enxofre não é aceitável. A Comissão deveria porém fornecer uma análise mais detalhada 
sobre o nível de dióxido de enxofre nas frutas secas re-hidratadas e nos produtos 
resultantes da sua transformação (as frutas secas podem conter até 2000 mg/kg de dióxido 
de enxofre mas, quando transformadas, o nível baixa para 100 mg/kg; o nível de dióxido 
de enxofre não diminui de forma notável durante a pasteurização ou a conservação 
ulterior).

8. O pullulan é um novo aditivo, cuja utilização nos alimentos é autorizada pela AESA, 
mas que não está ainda incluído na directiva. O Comité Científico definiu o pullulan 
como novo aditivo alimentar (alimentos sob a forma de cápsulas e de comprimidos 
revestidos) ou sob a forma de filmes comestíveis aromatizados (filmes comestíveis 
destinados a refrescar o hálito) próprio para o consumo humano.

O pullulan é um pó sem sabor, inodoro, cuja cor vai do branco ao branco-sujo. Trata-se 
de um polisacarídeo produzido a partir de uma levedura. Naturalmente presente na 
natureza, possui propriedades filmogéneas e pode, por conseguinte, ser utilizado em 
substituição da gelatina (nomeadamente para os vegetarianos) ou de outros polímeros 
filmogéneos. A fraca permeabilidade ao oxigénio dos filmes de pullulan impede que os 
ingredientes delicados se alterem, preservando assim as qualidades nutricionais e 
organolépticas dos produtos. A utilização proposta actualmente seguindo as doses 
prescritas - absorção de cerca de 2,3 g de pullulan por dia - não apresentaria nenhum risco 
para a saúde.
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