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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 regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos 
aromas e a determinados ingredientes alimentares com propriedades aromatizantes 
utilizados nos e sobre os géneros alimentícios e que altera os Regulamentos (CEE) n.º 
1576/89 e n.º 1601/91 do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 2232/96 e a Directiva 
2000/13/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
(COM(2006)0427 – C6-0259/2006 –2006/0147 (COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2006)0427)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e os artigos 37º e 95º do Tratado CE, nos termos dos 
quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0259/2006),

– 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 (A6-0000/2007),

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

(5) A fim de proteger a saúde humana, o 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento deve abranger os aromas, os 
materiais de base para a respectiva 
produção e os géneros alimentícios que 
contêm aromas. Deve também abranger 
certos ingredientes alimentares com 
propriedades aromatizantes, que são 

(5) A fim de proteger a saúde humana, o 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento deve abranger os aromas, os 
materiais de base para a respectiva 
produção e os géneros alimentícios que 
contêm aromas. Deve também abranger 
certos ingredientes alimentares com 
propriedades aromatizantes, que são 

  
1 Ainda não publicada em JO.
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adicionados aos géneros alimentícios com 
o principal objectivo de dar aroma e que 
contribuem significativamente para a 
presença, nos alimentos, de determinadas 
substâncias indesejáveis naturalmente 
presentes (“ingredientes alimentares com 
propriedades aromatizantes”), os seus 
materiais de base e os géneros alimentícios 
que os contenham.

adicionados aos géneros alimentícios com 
o principal objectivo de dar aroma e que 
contribuem para a presença, nos alimentos, 
de determinadas substâncias indesejáveis 
naturalmente presentes (“ingredientes 
alimentares com propriedades 
aromatizantes”), os seus materiais de base 
e os géneros alimentícios que os 
contenham.

Justificação

Em relação ao Anexo III, a palavra “significativamente”não é suficientemente precisa para 
definir a categoria de ingredientes alimentares com propriedades aromatizantes que 
contribuem para a presença nos alimentos de determinadas substâncias indesejáveis 
naturalmente presentes. Importa, por isso, ser suprimido.

Alteração 2
CONSIDERANDO 22

(22) É conveniente estabelecer exigências 
específicas em matéria de informação que 
garantam que os consumidores não são 
induzidos em erro quanto aos materiais de 
base utilizados na produção de aromas 
naturais. A fonte de vanilina obtida a 
partir de madeira terá, por exemplo, de 
ser mencionada.

(22) É conveniente estabelecer exigências 
específicas em matéria de informação que 
garantam que os consumidores não são 
induzidos em erro quanto aos materiais de 
base utilizados na produção de aromas 
naturais.

Justificação

Se o propósito desta disposição introdutória consiste em clarificar o tipo de informação que 
deve ser fornecida, a fim de assegurar que os consumidores não sejam induzidos em erro, 
não basta indicar um único exemplo.

Alteração 3
CONSIDERANDO 25

(25) As medidas necessárias à execução do 
presente regulamento serão aprovadas nos 
termos da Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão13.

(25) As medidas necessárias à execução do 
presente regulamento serão aprovadas nos 
termos da Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão13.
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13 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Decisão 
alterada por Decisão 2006/512/CE (JO L 
200 de 22.7.2006, p. 11).

Justificação

É necessário apresentar a presente alteração, a fim de adaptar o texto às disposições da nova 
decisão de comitologia.

Alteração 4
ARTIGO 1, PARÁGRAFO 1

O presente regulamento estabelece normas 
relativas à utilização de aromas e 
ingredientes alimentares com propriedades 
aromatizantes nos e sobre os géneros 
alimentícios, com o objectivo de assegurar 
o funcionamento eficaz do mercado 
interno, bem como um elevado nível de 
protecção da saúde humana e dos 
consumidores.

O presente regulamento estabelece normas 
relativas à utilização de aromas e 
ingredientes alimentares com propriedades 
aromatizantes nos e sobre os géneros 
alimentícios, com o objectivo de assegurar 
um elevado nível de protecção da saúde 
humana e dos consumidores, bem como o 
funcionamento eficaz do mercado interno.

Justificação

O artigo 95º do Tratado CE, que constitui a base jurídica do presente regulamento, menciona 
o funcionamento eficaz do mercado interno antes de um elevado nível de protecção da saúde 
humana e do consumidor. Todavia, no contexto do presente regulamento, que implementa os 
objectivos do Livro Branco 2000 sobre segurança alimentar, a ordem escolhida poderia 
suscitar a impressão de que o regulamento se destina essencialmente a promover a 
concorrência no mercado interno e que a saúde humana e a protecção do consumidor seriam 
secundárias.

Alteração 5
ARTIGO 2, NÚMERO 1, ALÍNEA A)

a) Aromas utilizados ou destinados a ser 
utilizados nos e sobre os géneros 
alimentícios, à excepção dos aromas de 
fumo que são abrangidos pelo âmbito do 
Regulamento (CE) n.º 2065/2003;

a) Aromas utilizados ou destinados a ser 
utilizados nos e sobre os géneros 
alimentícios, incluindo aromas de fumo 
que não sejam abrangidos pelo âmbito do 
Regulamento (CE) n.º 2065/2003;

Justificação

Uma vez que o Regulamento nº 2065/2003 estipula disposições específicas em matéria de 
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aromas de fumo mas não em relação a todos esses aromas, existe a possibilidade de criar um 
vazio jurídico. O presente regulamento deveria aplicar-se aos aromas de fumo não 
abrangidos pelo Regulamento nº 2065/2003.

Alteração 6
ARTIGO 2, NÚMERO 3

3. Sempre que necessário, pode 
determinar-se, recorrendo ao procedimento 
previsto no n.° 2 do artigo 18.°, se uma 
substância especificada ou mistura de 
substâncias, material ou tipo de alimento é 
abrangida pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

3. Sempre que necessário, pode 
determinar-se, recorrendo ao procedimento 
de regulamentação com controlo previsto 
no n.° 2 bis do artigo 18.°, se uma 
substância especificada ou mistura de 
substâncias, material ou tipo de alimento é 
abrangida pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

Justificação

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

Alteração 7
ARTIGO 3, NÚMERO 2, ALÍNEA B)

b) Por “substâncias aromatizantes”, 
entende-se substâncias quimicamente 
definidas que apresentem propriedades 
aromatizantes;

b) Por “substâncias aromatizantes”, 
entende-se substâncias quimicamente 
definidas que apresentem propriedades 
aromatizantes, obtidas por processos  
“naturais” apropriados ou por síntese 
química;

Justificação

A definição de uma substância aromatizante no presente artigo articula-se com o disposto no 
artigo 14º, que regula a rotulagem dos alimentos. Uma vez que “as substâncias naturalmente 
idênticas” são idênticas do ponto de vista químico às substâncias naturais, não é necessário 
apresentar uma definição específica de aromas sintéticos. Afigura-se, todavia, pertinente 
apresentar esta referência no contexto da prestação de informações compreensíveis e 
completas destinadas aos consumidores.

Alteração 8
ARTIGO 3, NÚMERO 4
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4. Sempre que necessário, pode 
determinar-se, recorrendo ao 
procedimento previsto no n.° 2 do artigo 
18.°, se uma determinada substância é 
abrangida por uma categoria específica 
enumerada nas alíneas b) a j) do n.º 2.

Suprimido

Justificação

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

Alteração 9
ARTIGO 4, ALÍNEA B BIS (NOVA)

b bis) Oferecem vantagens e benefícios 
para o consumidor.

Justificação

A aprovação de aromas não constitui apenas uma questão de segurança toxicológica mas 
também se prende com preocupações relacionadas com uma excessiva aromatização dos 
alimentos, que podem surtir efeitos indesejáveis na concorrência no mercado alimentar. O 
processo de autorização deveria, por conseguinte, incluir critérios relacionados com as 
vantagens e os benefícios para o consumidor.

Alteração 10
ARTIGO 5, PARÁGRAFO 3

3. Se necessário, a Comissão adoptará 
medidas conformes ao parecer da 
Autoridade, nos termos do procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 18.º

3. Se necessário, a Comissão adoptará 
medidas conformes ao parecer da 
Autoridade, nos termos do procedimento
de regulamentação com controlo referido 
no n.º 2 bis do artigo 18.º.

Justificação

A presente alteração é necessária, a fim de adaptar o texto às disposições da nova decisão de 
comitologia.
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Alteração 11
ARTIGO 7, NÚMERO 2, PARÁGRAFO 2

Se necessário, a Comissão adoptará 
medidas conformes ao parecer da 
Autoridade, nos termos do procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 18.º. Essas 
medidas serão enumeradas, segundo os 
casos, nos anexos III, IV e/ou V. 

Se necessário, a Comissão adoptará 
medidas conformes ao parecer da 
Autoridade, nos termos do procedimento
de regulamentação com controlo referido 
no n.º 2 bis do artigo 18.º. Essas medidas 
serão enumeradas, segundo os casos, nos 
anexos III, IV e/ou V.

Justificação

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

Alteração 12
ARTIGO 12

Os aromas não destinados a venda ao 
consumidor final só podem ser 
comercializados se as respectivas 
embalagens, recipientes ou documentos 
que os acompanhem incluírem as 
informações indicadas nos artigos 13.º e 
14.º, de forma facilmente visível, 
claramente legível e indelével.

Os aromas não destinados a venda ao 
consumidor final só podem ser 
comercializados se as respectivas 
embalagens, recipientes ou documentos 
que os acompanhem incluírem as 
informações indicadas nos artigos 13.º e 
14.º, de forma facilmente visível, 
claramente legível e indelével. Tal não 
significa que os países não possam 
adoptar disposições mais circunstanciadas 
ou mais exigentes.

Alteração 13
ARTIGO 13, NÚMERO 1, ALÍNEA E)

e) Uma indicação da quantidade máxima 
de cada componente ou grupo de 
componentes sujeitos a uma limitação 
quantitativa num género alimentício e/ou 
uma informação adequada em termos 
claros e facilmente compreensíveis que 
permita ao comprador dar cumprimento ao 
presente regulamento ou a outras 
disposições comunitárias relevantes;

e) Uma indicação da quantidade máxima 
de cada componente ou grupo de 
componentes sujeitos a uma limitação 
quantitativa num género alimentício e/ou 
uma informação adequada em termos 
claros e facilmente compreensíveis que 
permita ao comprador dar cumprimento ao 
presente regulamento ou a outras 
disposições comunitárias relevantes, 
incluindo o Regulamento nº 1829/2003.
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Justificação

Dada a sua importância para a segurança alimentar, o Regulamento nº 1829/2003 deveria 
ser mencionado explicitamente.

Alteração 14
ARTIGO 14, NÚMERO 4, PARÁGRAFO 1

4. O termo “natural” só pode ser utilizado 
em combinação com uma referência a um 
alimento, categoria alimentar ou fonte 
aromatizante vegetal ou animal, se pelo 
menos 90% [p/p] do componente 
aromatizante tiver sido obtido do material 
de base referido.

4. O termo “natural” só pode ser utilizado 
em combinação com uma referência a um 
alimento, categoria alimentar ou fonte 
aromatizante vegetal ou animal, se pelo 
menos 98% [p/p] do componente 
aromatizante tiver sido obtido do material 
de base referido.

Justificação

O rácio 90/10 poderia induzir em erro os consumidores. O texto proposto poderia veicular 
aos consumidores a impressão de que o aroma seria obtido na sua grande parte do principal 
componente referido, quando de facto os restantes 10% seriam obtidos de ingredientes 
completamente diferentes. O rácio deveria ser de 98/2.

Alteração 15
ARTIGO 17, NÚMERO 2

2. Depois de consultada a Autoridade, pode 
ser aprovada, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
18.º, uma metodologia comum para a 
recolha de informações pelos 
Estados-Membros relativamente ao 
consumo e à utilização na Comunidade dos 
aromas constantes da lista comunitária e 
das substâncias listadas no anexo III.

2. Depois de consultada a Autoridade, será 
aprovada, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 bis do artigo 
18.º, uma metodologia comum para a 
recolha de informações pelos 
Estados-Membros relativamente ao 
consumo e à utilização na Comunidade dos 
aromas constantes da lista comunitária e 
das substâncias listadas no anexo III.

Justificação

É essencial uma metodologia comum para poder comparar dados nos relatórios nacionais. A 
presente alteração é necessária para adaptar o texto às disposições da nova decisão de 
comitologia.
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Alteração 16
ARTIGO 17, NÚMERO 2 BIS (NOVO)

2 bis. A lista da comunidade será 
verificada de dez em dez anos.

Justificação

Em virtude da evolução tecnológica contínua a nível da produção de aromas alimentares, 
importa estabelecer uma data-limite para a actualização da lista.

Alteração 17
ARTIGO 18, NÚMERO 2 BIS (NOVO)

2 bis. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os 
números 1 a 4 do artigo 5º bis e o artigo 7º 
da Decisão 1999/468/CE, tendo em conta 
o disposto no seu artigo 8º.

Justificação

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

Alteração 18
ARTIGO 19

As alterações aos anexos II a V do presente 
regulamento a fim de terem em conta os 
progressos científicos e técnicos devem ser 
adoptadas segundo o procedimento 
previsto no n.º 2 do artigo 18.°

As alterações aos anexos II a V do presente 
regulamento a fim de terem em conta os 
progressos científicos e técnicos devem ser 
adoptadas segundo o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 2 bis do artigo 18.°

Justificação

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

Alteração 19
ARTIGO 22, NÚMERO 3
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3. Podem ser adoptadas medidas 
transitórias adequadas nos termos do 
procedimento previsto no n.º 2 do 
artigo 18.º.

3. Podem ser adoptadas medidas 
transitórias adequadas nos termos do 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 2  bis do 
artigo 18.º.

Justificação

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

Alteração 20
ARTIGO 26

Anexo III, nº 1, travessão 2 (Directiva 2000/13/CE)

– “aromas de fumo” se o componente 
aromatizante contiver aromas tal como 
especificados no n.º 2, alínea f), do artigo 
3.º do Regulamento (CE) n.º […] 
[Regulamento relativo aos aromas] e 
conferir aos alimentos um sabor fumado.”

– “aromas de fumo” ou um nome ou 
descrição mais específica do(s) aroma (s)
de fumo se o componente aromatizante 
contiver aromas tal como especificados no 
n.º 2, alínea f), do artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º […] [Regulamento 
relativo aos aromas] e conferir aos 
alimentos um sabor fumado.”

Justificação

A presente alteração propicia a possibilidade de fazer referência a aromas de fumo 
específicos por forma a que os consumidores sejam devidamente informados relativamente a 
aroma de salmão, aroma de bacon, aroma de "barbecue" etc..
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Os aromas constituem parte integrante do desenvolvimento histórico da alimentação humana. 
Ao introduzirem especiarias os povos tornaram mais requintados os seus pratos e mais 
identificáveis. Com o desenvolvimento da tecnologia alimentar, os aromas assumiram uma 
importância central na preparação moderna de alimentos, na medida em que qualquer cheiro 
ou sabor naturais podem ser copiados sinteticamente. Consequentemente, os aromas assumem 
considerável valor de mercado. Os aromas produzidos industrialmente podem ser facilmente 
armazenados. Uma vez que se encontram disponíveis ao longo de todo o ano, a questão de 
frescura dos ingredientes de base torna-se cada vez menos importante.

Até à data foram isoladas em laboratório aproximadamente 2.600 moléculas dotadas de 
propriedades aromatizantes idênticas às naturais. Os aromas, que podem ser definidos como a 
adição aos alimentos de cheiros ou sabores, são, em grande parte, misturas de inúmeras 
preparações aromáticas cuja composição é, regra geral, segredo comercial. Mesmo os 
produtores de alimentos desconhecem composição dos aromas que adicionam aos seus 
produtos. 

Entendemos que a proposta de resolução é susceptível de modernizar e simplificar a 
legislação europeia em matéria de aromas, na condição de estar garantida uma total segurança 
alimentar e a protecção dos consumidores, a proposta proporciona à indústria dos aromas a 
oportunidade de um maior desenvolvimento tecnológico e reforça o mercado interno. 
As alterações propostas ao texto em referência representam o contributo do Parlamento tendo 
em vista encontrar a melhor solução possível para algumas questões não resolvidas, bem 
como a sua posição relativamente à correlação entre a legislação relativa aos aromas e outras 
políticas da UE em matéria de saúde pública.

A UE não só simplifica e moderniza a legislação em matéria de aditivos como também em 
matéria de aromas, aditando – no título do regulamento – “determinados ingredientes 
alimentares com propriedades aromatizantes". Embora o Anexo III inclua uma lista de 
determinados ingredientes alimentares proibidos e também estabeleça níveis máximos 
autorizados relativamente a outros, trata-se de uma categoria algo polémica no presente 
regulamento. Deve ser excluída a possibilidade da presença inadvertida de substâncias 
indesejáveis nos alimentos.

O relator regozija-se com a simplificação e centralização do processo de aprovação dos 
aromas, o qual aliviará o ónus que recai sobre os Estados-Membros e reforçará a certeza 
jurídica no mercado interno. O relator subscreve a disposição de acordo com a qual apenas os 
aromas incluídos na lista positiva da Comunidade serão colocados no mercado, em 
conformidade com a avaliação de riscos a levar a cabo pela AESA.

O relator concorda também com a introdução do processo de comitologia que substituirá o 
actual processo de co-decisão. Trata-se de uma alteração importante, na medida em que o 
novo processo de comitologia confere ao Parlamento Europeu a possibilidade de examinar um 
processo caso o entenda necessário. Tal significa que a disposição aplicável na proposta de 
regulamento que remete para o antigo processo de comitologia (nº 2 do artigo 18º) tem de ser 
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substituído por uma nova disposição (nº 2 bis do artigo 18º) para dar ao Parlamento a 
possibilidade de examinar o processo decisório relativamente a todas as questões abrangidas 
pela proposta de regulamento.

Uma vez que a estrutura química das moléculas é idêntica, afigurou-se judicioso suprimir a 
distinção entre substâncias aromatizantes “naturais” e “idênticas às naturais” (isto é 
sintéticas), na medida em que, do ponto de vista do consumo humano, a segurança de uma 
substância é importante e não a sua origem. No entanto, a supressão da distinção em termos 
do método de produção (por processos "naturais" ou por síntese”química") não resolve a 
questão "política" da protecção do consumidor. Os consumidores desejam saber a composição 
dos ingredientes de base de um aroma e os respectivos processos para o obter. Assim sendo, 
requerem uma rotulagem de alimentos clara e compreensível. A proposta de regulamento 
corresponde a esta exigência no seu artigo 14º, que estipula a percentagem mínima do 
componente aromatizante “natural” obtido do material de base referido para poder ser 
comercializado com a menção "natural". Todavia, o artigo 14º parece constituir um caso 
isolado na medida em que não é feita qualquer referência nas definições do artigo 3º à
diferença entre substâncias aromatizantes "naturais" e "idênticas às naturais".

Do ponto de vista da saúde do consumidor a longo prazo, uma importante questão diz respeito 
à adequação de utilização de um número crescente de aditivos alimentares. A utilização de 
aromas muito intensos que ocultam a deficiente qualidade dos alimentos põe em causa a 
actual estratégia da UE para combater a obesidade. 

O recurso a combinações de aromas pode cobrir uma composição, nociva para a saúde, de 
alimentos transformados (demasiada gordura, açúcar ou sal) ou a deficiente qualidade dos 
ingredientes. Os sabores e cheiros podem ser reforçados e tornar mesmo os consumidores 
dependentes de determinados produtos (ou marcas) fortemente aromatizados e desviá-los dos 
sabores e cheiros originais e “naturais”.

O relator entende que, no caso dos aromas, não é suficiente ter apenas em consideração o 
aspecto toxicológico da segurança alimentar, a qual, nos termos do procedimento de 
aprovação normalizado, é da responsabilidade da AESA, sendo também importante avaliar da 
verdadeira necessidade de aditar aromas aos alimentos. Se concordarmos que existe um elo 
entre os hábitos alimentares e os sabores e cheiros cada vez mais intensos dos alimentos já 
preparados, então também é importante destacar a necessidade de educar os consumidores. 
Do ponto de vista da protecção dos interesses dos consumidores a longo prazo, afigura-se 
adequado que, nos termos do regulamento, se introduzam critérios relativos às vantagens e 
aos benefícios da utilização de aromas para os consumidores.

Os consumidores também deveriam ter o direito de opção. Todos quantos desejem consumir 
alimentos sem a presença de aromas ou que desejem utilizar apenas aromas obtidos a partir de 
ingredientes “naturais” deveriam ter a oportunidade de o fazer. Essa oportunidade pode ser 
propiciada através da rotulagem dos alimentos que seja facilmente compreensível, a qual
constitui a base da informação dos consumidores quanto às vantagens, em termos de hábitos 
alimentares saudáveis, de alimentos menos aromatizados.

O relator regozija-se com as disposições de acordo com as quais a Comissão procederá à 
monitorização da aplicação da legislação relativa aos aromas e ingredientes alimentares com 
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propriedades aromatizantes com base em relatórios regulares apresentados pelos Estados-
Membros, embora entenda que as disposições aplicáveis à apresentação de informações 
deveriam envolver os operadores da indústria alimentar com obrigação de apresentação de 
informações aos seus Estados-Membros, os quais, por seu turno, seriam obrigados a 
apresentar essas informações à Comissão. O relator concorda também com a introdução de 
um processo de autorização para aromas obtidos a partir de organismos geneticamente 
modificados.


