
PR\651162PT.doc PE 384.474v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

PROVISÓRIO
2006/0145(COD)

8.2.2007

***I
PROJECTO DE RELATÓRIO
sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo aos aditivos alimentares
(COM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

Relatora: Åsa Westlund



PE 384.474v01-00 2/18 PR\651162PT.doc

PT

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 
aditivos alimentares
(COM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(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)0428)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 (C6-0260/2006),

– Tendo em conta os artigos 51º e 35º 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
Citação 1

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
artigo 95º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente os
artigos 95º e 175º,

Justificação

Em conformidade com o processo de Cardiff, as questões ambientais devem ser integradas 
em toda a legislação da UE. Este aspecto reveste-se de particular importância no âmbito da 
presente legislação, uma vez que os alimentos ingeridos não permanecem no corpo humano, 
mas são dispersos na natureza, tornando-se parte do ciclo natural. Mesmo que uma 
substância não implique qualquer risco sanitário para a pessoa que consome um produto 

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
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contendo essa substância, pode ter efeitos negativos no ambiente e na saúde pública em fases 
ulteriores, os quais devem ser tidos em conta ao decidir conceder ou não uma autorização. A 
boa qualidade do ambiente também deve ser um dos objectivos do regulamento.

Alteração 2
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, bem 
como dos interesses do consumidor, 
através de procedimentos exaustivos e 
simplificados, incluindo dos consumidores 
alérgicos a determinadas substâncias.

Justificação

Em conformidade com o processo de Cardiff, as questões ambientais devem ser integradas 
em toda a legislação da UE. Os alimentos ingeridos não permanecem no corpo humano, mas 
são dispersos na natureza, tornando-se parte do ciclo natural. A boa qualidade do ambiente 
também deve ser um dos objectivos do regulamento. Há que dar uma atenção especial aos 
grupos vulneráveis, como os alérgicos.

Alteração 3
Considerando 6

(6) As substâncias não consumidas como 
alimento em si mesmas, mas utilizadas 
deliberadamente na transformação de 
alimentos, que subsistem no alimento final 
apenas sob forma de resíduo e que não 
produzem um efeito tecnológico no 
produto final (adjuvantes tecnológicos) não 
devem ser abrangidas pelo presente 
regulamento.

(6) As substâncias não consumidas como 
alimento em si mesmas, mas utilizadas 
deliberadamente na transformação de 
alimentos, que não subsistem no alimento 
final sob forma de resíduo e que não 
produzem um efeito tecnológico no 
produto final (adjuvantes tecnológicos) não 
devem ser abrangidas pelo presente 
regulamento.

Justificação

Para a saúde de consumidores é irrelevante saber se uma substância foi adicionada como 
aditivo ou adjuvante tecnológico. Determinante é saber se o mesmo permanece no produto 
final ou não. Evidentemente, é necessário um período transitório longo antes de ser 
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necessário aprovar os adjuvantes tecnológicos, tal como definidos actualmente, à semelhança 
dos aditivos, em conformidade com o presente regulamento. 

Alteração 4
Considerando 14

(14) Os aditivos alimentares devem ser 
mantidos sob observação permanente e ser 
novamente avaliados sempre que for 
necessário, tendo em conta as variações das 
condições de utilização e quaisquer novos 
dados científicos.

(14) Os aditivos alimentares devem ser 
mantidos sob observação permanente e ser 
novamente avaliados sempre que for 
necessário, tendo em conta as variações das 
condições de utilização e quaisquer novos 
dados científicos. Serão aprovados
programas de avaliação específicos para 
reavaliar autorizações já concedidas.

Justificação

A autorização da utilização de aditivos deve estar continuamente sujeita a revisão, segundo 
uma ordem de prioridade dos aditivos cuja utilização é necessário rever. Esta classificação 
por ordem de prioridades deve ser estabelecida num programa de avaliação, de forma a 
garantir a clareza para todas as partes envolvidas. O programa de avaliação não deve, 
contudo, impedir a Comissão e/ou a AESA da tomarem a iniciativa de rever certas 
autorizações mais rapidamente.

Alteração 5
Considerando 16 bis (novo)

(16 bis) Uma vez que, para o consumidor, 
é irrelevante saber se um dos ingredientes 
do alimento constitui um adjuvante 
tecnológico ou um aditivo, os adjuvantes 
tecnológicos (à excepção das enzimas, que 
estão abrangidas pelo regulamento 
relativo às enzimas alimentares) que 
permaneçam no produto final devem ser 
tratados como aditivos. Tal exige, porém,
um período transitório longo.

Justificação

Para a saúde de consumidores é irrelevante saber se uma substância foi adicionada como 
aditivo ou adjuvante tecnológico. Determinante é saber se o mesmo permanece no produto 
final ou não. Evidentemente, é necessário um período transitório longo antes de ser 
necessário aprovar os adjuvantes tecnológicos, tal como definidos actualmente, à semelhança 
dos aditivos, em conformidade com o presente regulamento.
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Alteração 6
Considerando 17 bis (novo)

(17 bis) Em especial, deve ser atribuída 
competência à Comissão para actualizar e
modificar a lista comunitária dos aditivos 
alimentares que deverá ser estabelecida 
em conformidade com o presente 
regulamento. Dado que essas medidas são 
de âmbito geral e se destinam a alterar,
suprimir ou acrescentar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo previsto no artigo 5º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

Justificação

A presente alteração é indispensável para adaptar o texto às disposições da nova decisão 
sobre comitologia.

Alteração 7
Considerando 21

(21) Na sequência da aprovação do 
presente regulamento, a Comissão, 
assistida pelo Comité Permanente da 
Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, deve 
analisar todas as autorizações em vigor à 
luz de critérios, além do da segurança, 
como, por exemplo, dose diária 
admissível, necessidade do ponto de vista 
tecnológico e potencial de indução em 
erro do consumidor. 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 

(21) Na sequência da aprovação do 
presente regulamento, a Comissão, 
assistida pelo Comité Permanente da 
Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, deve 
reavaliar todas as autorizações em vigor à 
luz dos critérios de autorização 
estabelecidos no presente regulamento. 
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 
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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.

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.

Justificação

Não é necessário enumerar aqui os critérios de autorização aplicáveis à luz do presente 
regulamento.

Alteração 8
Artigo 1, parte introdutória

O presente regulamento estabelece normas 
relativas aos aditivos utilizados nos 
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 aos aditivos utilizados nos 
géneros alimentícios, com o objectivo de 
assegurar o funcionamento eficaz do 
mercado interno, bem como um elevado 
nível de protecção da saúde humana, dos 
consumidores e do ambiente.

Justificação

Em conformidade com o processo de Cardiff, as questões ambientais devem ser integradas 
em toda a legislação da UE. Este aspecto reveste-se de particular importância no âmbito da 
presente legislação, uma vez que os alimentos ingeridos não permanecem no corpo humano, 
mas são dispersos na natureza, tornando-se parte do ciclo natural. Mesmo que uma 
substância não implique qualquer risco sanitário para a pessoa que consome um produto 
contendo essa substância, pode ter efeitos negativos no ambiente e na saúde pública em fases 
ulteriores, os quais devem ser tidos em conta ao decidir conceder ou não uma autorização. A 
boa qualidade do ambiente também deve ser um dos objectivos do regulamento.

Alteração 9
Artigo 2, alínea a)

a) Adjuvantes tecnológicos; a) Adjuvantes tecnológicos, se não 
estiverem presentes no produto final;
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Justificação

Para a saúde de consumidores é irrelevante saber se uma substância foi adicionada como 
aditivo ou adjuvante tecnológico. Determinante é saber se o mesmo permanece no produto 
final ou não. Evidentemente, é necessário um período transitório longo antes de ser 
necessário aprovar os adjuvantes tecnológicos, tal como definidos actualmente, à semelhança 
dos aditivos, em conformidade com o presente regulamento.

Alteração 10
Artigo 3, nº 2, alínea b), subalínea iii)

iii) Que possa ter como resultado a 
presença não intencional de resíduos 
tecnicamente inevitáveis da substância em 
causa ou dos derivados no produto final, 
na condição de que esses resíduos não 
apresentem qualquer risco sanitário e não 
produzam efeitos tecnológicos sobre o 
produto final; 

iii) Que não esteja presente no produto 
final; 

Justificação

Para a saúde de consumidores é irrelevante se uma substância foi adicionada como aditivo 
ou adjuvante tecnológico. Determinante é saber se o mesmo permanece no produto final ou 
não. Evidentemente, é necessário um período transitório longo antes que aquilo que 
actualmente é definido como adjuvante tecnológico mas permanece no produto final, seja 
aprovado em conformidade com o presente regulamento. 

Alteração 11
Artigo 5, nº 1, alínea a bis) (nova)

a bis) Não produz, de acordo com os 
conhecimentos científicas disponíveis, 
qualquer efeito negativo na saúde pública 
ou na saúde dos grupos vulneráveis 
durante o seu ciclo de vida.

Justificação

Mesmo que uma substância não implique qualquer risco sanitário para a pessoa que 
consome um produto contendo essa substância, pode ter efeitos negativos no ambiente e na 
saúde pública em fases ulteriores, os quais devem ser tidos em conta ao decidir conceder ou 
não uma autorização. Exemplo disso é a utilização de antibióticos nos alimentos e suas 
implicações para o desenvolvimento da resistência a antibióticos.
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Alteração 12
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, que não pode 
ser melhor preenchida por outros meios 
económica e tecnologicamente razoáveis;

Justificação

Se existirem alternativas melhores que impliquem menos riscos para a saúde e a liberdade de 
escolha da pessoa, bem como para o ambiente, devem as mesmas ser escolhidas.

Alteração 13
Artigo 5, nº 1, alínea c bis) (nova)

c bis) Não contribui para reduzir a oferta 
de alimentos ao dispor das pessoas 
alérgicas;

Justificação

Há que dar uma atenção especial aos grupos vulneráveis, como os alérgicos. A maioria deve 
poder comer os alimentos vendidos em lojas normais sem ter de recorrer a um regime
alimentar especial. Um dos critérios para a autorização ao abrigo do presente regulamento 
deveria, por conseguinte, ser o de que a substância ou a sua utilização não reduzam a gama 
de alimentos disponíveis para as pessoas alérgicas.

Alteração 14
Artigo 5, nº 1, alínea c ter) (nova)

c ter) Não produz, à luz dos 
conhecimentos científicos disponíveis, 
qualquer efeito negativo no ambiente 
durante o seu ciclo de vida. 

Justificação

Em conformidade com o processo de Cardiff, as questões ambientais devem ser integradas 
em toda a legislação da UE. Os alimentos ingeridos não permanecem no corpo humano, mas 
são dispersos na natureza, tornando-se parte do ciclo natural.
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Alteração 15
Artigo 5, nº 1 bis (novo)

1 bis. Mesmo que um aditivo tenha efeitos 
na saúde, de acordo com o nº 1, alínea a 
bis), no ambiente, de acordo com o nº 1, 
alínea c ter), ou na oferta de alimentos ao 
dispor das pessoas alérgicas, de acordo 
com o nº 1, alínea c bis), pode ser 
autorizado se as vantagens que apresenta 
para o consumidor, de acordo com o 
disposto no nº 2, forem manifestamente 
superiores aos seus inconvenientes.

Justificação

Um aditivo ou a sua utilização pode apresentar vantagens e inconvenientes, segundo os 
critérios acima enumerados. Convém, por conseguinte, pesar os prós e os contras.

Alteração 16
Artigo 5, nº 3, alínea a)

a) O alimento não constitua um elemento 
importante de um regime alimentar 
normal; ou

Suprimido

Justificação

A redução da qualidade dos alimentos jamais é vantajosa para o consumidor, à excepção do 
caso referido na alínea b).

Alteração 17
Artigo 7, parágrafo 2 (novo)

A presença do aditivo não deve, porém, 
induzir o consumidor a crer que o 
alimento contém ingredientes que não os 
que efectivamente contém.

Justificação

Os consumidores são por vezes induzidos em erro pela utilização de aditivos, apesar de um 
dos critérios estabelecidos na legislação anterior ser o de que os consumidores não devem 
ser induzidos em erro. Por exemplo, o consumidor é por vezes levado a crer que o produto 
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contém um certo fruto por lhe ter sido adicionada uma certa cor. A defesa do consumidor 
deve pois ser reforçada relativamente a este respeito.

Alteração 18
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 n.° 2 do artigo 28.°.

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 n.° 2 bis do artigo 28.°.

Justificação

A presente alteração é indispensável para adaptar o texto às disposições da nova decisão 
sobre comitologia.

Alteração 19
Artigo 10, nº 1 bis (novo)

1 bis. Sempre que seja autorizada a 
utilização de nanotecnologias, é
estabelecido um valor-limite específico, 
em conformidade com o disposto na 
alínea a) do n.° 1. 

Justificação

Pouco se sabe actualmente sobre os riscos sanitários das nanotecnologias. Não se sabe se o 
valor-limite para a utilização tradicional de um aditivo deve ser o mesmo que para as 
nanopartículas de um aditivo.

Alteração 20
Artigo 28, nº 2 bis (novo)

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

A presente alteração é indispensável para adaptar o texto às disposições da nova decisão 
sobre comitologia.

Alteração 21
Artigo 30, nº 1 bis (novo)

(1 bis) Os aditivos que antes eram
considerados adjuvantes tecnológicos mas 
que, doravante, são considerados aditivos 
alimentares à luz do presente regulamento 
podem continuar a ser utilizados como 
adjuvantes tecnológicos durante um 
período transitório de 8 anos. Após este 
período, a sua utilização terá de ser 
autorizada em conformidade com o 
disposto no presente regulamento.

Justificação

Para a saúde de consumidores é irrelevante saber se uma substância foi adicionada como 
aditivo ou adjuvante tecnológico. Determinante é saber se o mesmo permanece no produto 
final ou não. Evidentemente, é necessário um período transitório longo antes de ser 
necessário aprovar os adjuvantes tecnológicos, tal como definidos actualmente, à semelhança 
dos aditivos, em conformidade com o presente regulamento.

Alteração 22
Artigo 31, nº 2

2. A avaliação dos riscos pela Autoridade 
faz parte da reavaliação que a Comissão, 
ajudada 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. 
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. 
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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.

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.

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, após 
consulta da Autoridade e em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no n.º 2 bis do artigo 28.º. O 
programa de avaliação é publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia.

Justificação

É essencial que a avaliação seja feita com base nos novos critérios. Também é indispensável 
que as substâncias actualmente autorizadas figurem na lista comunitária. Ademais, o 
procedimento deve ficar definido num artigo. 

Alteração 23
Artigo 31, nº 2 bis (novo)

2 bis. No fim do programa de avaliação 
referido no nº 2 e após consulta da 
Autoridade, será aprovado um novo 
programa de avaliação para fins de 
autorização nos termos do presente 
regulamento. Este novo programa será
aprovado nos termos do processo 
estabelecido no nº 2 bis do artigo 28º e 
publicado no Jornal Oficial da União 
Europeia. 
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Justificação

A avaliação deve continuar a ser feita numa base permanente. Importa que este aspecto seja 
formalizado, prevendo, simultaneamente, a possibilidade de a AESA dar prioridade aos
aditivos cuja utilização mais carece de avaliação.

Alteração 24
Artigo 31, nº 2 ter (novo)

2 ter. Os aditivos alimentares e as 
utilizações que já não sejam frequentes 
serão retirados dos anexos aquando da
reavaliação da autorização.

Justificação

Necessário para que a lista comunitária se mantenha actualizada e para dar informações 
correctas ao consumidor.

Alteração 25
Anexo III

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 alimentares e em
aromas alimentares e condições de 
utilização.

Parte 1 Agentes de transporte contidos em 
aditivos alimentares

Parte 1 Agentes de transporte contidos em 
aditivos alimentares, em enzimas 
alimentares e em aromas alimentares

Parte 2 Aditivos que não agentes de 
transporte contidos em aditivos alimentares

Parte 2 Aditivos que não agentes de 
transporte contidos em aditivos 
alimentares, em enzimas alimentares e em 
aromas alimentares

Parte 3Aditivos contidos em enzimas 
alimentares

Justificação

Para ser conforme com o artigo 16º, o anexo III deve incluir tanto os agentes de transporte 
autorizados como outros aditivos autorizados nos aditivos, enzimas e aromas alimentares.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Comissão propôs que, no futuro, as decisões sobre a autorização de aditivos alimentares 
sejam tomadas através do procedimento de comitologia. A relatora reconhece que tal tem 
vantagens, mas só se as considerações invocadas pelo Parlamento Europeu ao longo dos anos 
ficarem claramente patentes no novo regulamento relativo aos aditivos alimentares e no novo 
regulamento que estabelece um procedimento de autorização uniforme aplicável a aditivos, 
enzimas e aromas alimentares. Estas considerações dizem respeito, essencialmente, ao 
ambiente, à saúde pública e às pessoas alérgicas. 

O novo regulamento relativo aos aditivos alimentares também deve ser reforçado do ponto de 
vista dos requisitos de transparência processual, da apreciação das autorizações de utilização 
de aditivos alimentares e do esclarecimento dos aspectos que podem induzir em erro o 
consumidor. Além disso, há que rever a definição de aditivo alimentar ou adjuvante 
tecnológico, bem como regulamentar a utilização da nanotecnologia. 

Respeito do ambiente, da saúde pública e gama de produtos ao dispor das pessoas 
alérgicas 

Em conformidade com o processo de Cardiff, as questões ambientais devem ser integradas em 
toda a legislação da UE. Este aspecto reveste-se de particular relevância no âmbito da 
presente legislação, uma vez que os alimentos ingeridos não permanecem no corpo humano, 
mas são dispersos na natureza, tornando-se parte do ciclo natural. Mesmo que uma substância 
não implique qualquer risco sanitário para a pessoa que consome um produto contendo essa 
substância, pode ter efeitos negativos no ambiente e na saúde pública em fases ulteriores, os 
quais devem ser tidos em conta ao decidir conceder ou não uma autorização. A utilização de 
antibióticos em alimentos e suas implicações para o desenvolvimento da resistência a 
antibióticos é um exemplo de efeitos nocivos para a saúde pública. Um dos critérios a seguir 
ao considerar um aditivo para fins de autorização deve ser o de que o mesmo não tenha efeitos 
negativos na saúde pública nem no ambiente. A boa qualidade do ambiente também deve ser 
um dos objectivos do regulamento. 

A rotulagem dos produtos que contêm substâncias alergénicas comuns é muito útil para as 
pessoas alérgicas, apesar de não ser suficiente. Há que dar uma atenção especial aos grupos 
vulneráveis, como os alérgicos. A maioria deve poder comer os alimentos vendidos em lojas 
normais sem ter de seguir um regime alimentar especial. Um dos critérios para a autorização 
ao abrigo do presente regulamento deveria, por conseguinte, ser o de que a substância ou a 
sua utilização não reduzam a gama de alimentos disponíveis para as pessoas alérgicas. 

A relatora propõe, no entanto, que seja possível autorizar um aditivo, mesmo quando possa ter 
efeitos adversos na saúde pública, no ambiente ou na gama de produtos disponíveis para as 
pessoas alérgicas se as vantagens para os consumidores superarem claramente os 
inconvenientes. 

Se, com base nos critérios estabelecidos no artigo 5º, existirem alternativas melhores ao 
aditivo e se for economicamente razoável utilizar a alternativa, então a utilização do aditivo 
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em questão não deve ser autorizada. Pode tratar-se, por exemplo, da utilização de um método 
de produção diferente que não exija a utilização de aditivos ou da existência de aditivos já 
autorizados que sejam melhores do ponto de vista dos critérios estabelecidos no artigo 5º. 

Transparência e revisão 

A autorização da utilização de aditivos deve estar continuamente sujeita a revisão. A relatora
propõe que todas as autorizações em vigor sejam revistas com base nos novos critérios, antes 
de serem transpostas para a nova lista comunitária. Posteriormente, a revisão constante da 
autorização deve ser prosseguida mediante um processo transparente, de acordo com um 
programa de avaliação a adoptar através da comitologia. O programa de avaliação deve 
basear-se num sistema que determine os aditivos cuja utilização mais carece de revisão. Esta 
classificação por ordem de prioridades deve ser estabelecida num programa de avaliação, de 
forma a garantir a clareza para todas as partes envolvidas. O programa de avaliação não deve, 
contudo, impedir a Comissão e/ou a AESA da tomarem a iniciativa de rever certas 
autorizações mais rapidamente. 

Protecção dos consumidores 

Uma das condições já previstas na legislação actual para a autorização de aditivos é a de não 
induzir em erro os consumidores. Não obstante, os corantes são por vezes utilizados de forma 
a dar a impressão de que um certo tipo de fruto está presente nos alimentos, apesar de tal não 
ser o caso. A defesa do consumidor deve pois ser reforçada relativamente a este respeito. 

Protecção dos consumidores e definições

Para a saúde de consumidores é irrelevante saber se uma substância foi adicionada como 
aditivo ou adjuvante tecnológico. Determinante é saber se o mesmo permanece no produto 
final ou não. Tradicionalmente, porém, houve diferenças de opinião quanto ao que constitui 
um adjuvante tecnológico ou um aditivo. Por essa razão, é necessário um período transitório 
longo antes que aquilo que actualmente é definido como adjuvante tecnológico mas 
permanece no produto final seja aprovado em conformidade com o presente regulamento. 

Nanotecnologias

Pouco se sabe actualmente sobre os riscos sanitários das nanotecnologias. Não se sabe se o 
valor-limite para a utilização tradicional de um aditivo deve ser o mesmo que para as 
nanopartículas de um aditivo. Propõe-se, por conseguinte, que a utilização de nanopartículas 
seja regulamentada separadamente na lista comunitária. 

O novo procedimento de comitologia 

Tendo em conta o novo procedimento de comitologia, propõe-se a modificação de algumas 
propostas da Comissão. 
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