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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 que estabelece 
um procedimento de autorização uniforme aplicável a aditivos, enzimas e aromas 
alimentares
(COM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(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)0423)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 (C6-0258/2006),

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos sobre a base jurídica 
proposta,

– 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
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
Os alimentos ingeridos não permanecem no corpo humano, mas são dispersos na natureza, 
tornandose parte do ciclo natural. Mesmo que uma substância não implique qualquer risco 

  
1 Ainda não publicada em JO.
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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.

Alteração 2
Considerando 2

(2) Deverá ser assegurado um elevado 
nível de protecção da vida e da saúde na 
realização das políticas comunitárias.

(2) Deverá ser assegurado um elevado 
nível de protecção da vida e da saúde, bem 
como do ambiente na realização das 
políticas comunitárias.

Alteração 3
Considerando 4

(4) O Regulamento (CE) n.° XXX/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de …. 
relativo aos aditivos alimentares , o 
Regulamento (CE) n.° YYY/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de …. 
relativo às enzimas alimentares  e o 
Regulamento (CE) n.° ZZZ/2006 do 
Parlamento Europeu e Conselho, de …. 
relativo aos aromas alimentares e a 
determinados ingredientes alimentares com 
propriedades aromatizantes  fixam critérios 
e exigências harmonizados relativos à 
avaliação e à autorização destas 
substâncias.

(4) O Regulamento (CE) n.° XXX/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de …. 
relativo aos aditivos alimentares , o 
Regulamento (CE) n.° YYY/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de …. 
relativo às enzimas alimentares  e o 
Regulamento (CE) n.° ZZZ/2006 do 
Parlamento Europeu e Conselho, de …. 
relativo aos aromas alimentares e a 
determinados ingredientes alimentares com 
propriedades aromatizantes  fixam critérios 
e exigências relativos à avaliação e à 
autorização destas substâncias. 

Justificação
Não é seguro que os critérios devam ser exactamente os mesmos para as várias substâncias. 
Afinal, uma das razões por que são tratados em três regulamentos diferentes é o facto de 
existir uma série de diferenças que devem ser tidas em conta.

Alteração 4
Considerando 5 bis (novo)

(5 bis) A transparência na produção e na 
manipulação dos alimentos é 
absolutamente crucial para a 
credibilidade junto dos consumidores.
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Justificação

A transparência é um factor crucial para que os consumidores tenham confiança na forma 
como a UE gere as questões relativas aos alimentos.

Alteração 5
Considerando 7 bis (novo)

(7bis) Os critérios de autorização previstos 
nos regulamentos do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativos aos 
aditivos, às enzimas e a determinados 
ingredientes alimentares com 
propriedades aromatizantes destinados a 
serem utilizados nos e sobre os géneros 
alimentícios também deverão ser 
preenchidos para fins da autorização nos 
termos do presente regulamento. 

Justificação

Tratase de um aspecto óbvio, mas que não está especialmente claro na proposta da 
Comissão.

Alteração 6
Considerando 11

(11) Para manter informados os operadores 
dos sectores em causa e o público em geral 
sobre as autorizações em vigor, é 
conveniente que as substâncias autorizadas 
figurem numa lista comunitária 
estabelecida, mantida e publicada pela 
Comissão.

(11) Para manter informados os operadores 
dos sectores em causa e o público em geral 
sobre as autorizações em vigor, as 
substâncias autorizadas deverão figurar
numa lista comunitária estabelecida, 
mantida e publicada pela Comissão.

Justificação

Os consumidores e a indústria devem poder partir do princípio de que as substâncias e as 
utilizações incluídas na lista comunitária são não autorizadas.

Alteração 7
Considerando 13

(13) O procedimento de autorização (Não se aplica à versão portuguesa.)
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uniforme das substâncias deve 
corresponder às exigências de 
transparência e de informação do público, 
garantindo do mesmo passo o direito de o 
requerente preservar a confidencialidade de 
certas informações.

Alteração 8
Considerando 18 bis (novo)

(18 bis) Em especial, deve ser atribuída 
competência à Comissão para actualizar e 
modificar a lista comunitária dos aditivos, 
enzimas e aromas 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 9
Artigo 1, nº 1

O presente regulamento estabelece um 
procedimento de avaliação e de autorização 
uniforme (em seguida designado 
“procedimento uniforme”) dos aditivos 
alimentares, das enzimas alimentares, e dos 
aromas alimentares e fontes de aromas 
alimentares utilizados ou destinados a 
serem utilizados nos ou sobre os géneros 
alimentícios (em seguida designados 
“substâncias”), que contribui para a livre 
circulação dessas substâncias na 
Comunidade.

O presente regulamento estabelece um 
procedimento de avaliação e de autorização 
uniforme (em seguida designado 
“procedimento uniforme”) dos aditivos 
alimentares, das enzimas alimentares, e dos 
aromas alimentares e fontes de aromas 
alimentares utilizados ou destinados a 
serem utilizados nos ou sobre os géneros 
alimentícios (em seguida designados 
“substâncias”), que contribui para a livre 
circulação dos alimentos na Comunidade.
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Justificação

O principal objectivo desta legislação é contribuir para a livre circulação dos alimentos na 
Comunidade.

Alteração 10
Artigo 2, nº 1

1. No âmbito de cada legislação alimentar 
sectorial, as substâncias cuja colocação no 
mercado da Comunidade é autorizada 
figuram numa lista cujo conteúdo se 
encontra determinado pela referida 
legislação (em seguida designada «lista 
comunitária»). A lista comunitária é 
actualizada pela Comissão e é publicada no 
Jornal Oficial da União Europeia.

11. No âmbito de cada legislação alimentar 
sectorial, as substâncias cuja colocação no 
mercado da Comunidade é autorizada 
figuram numa lista cujo conteúdo se 
encontra determinado pela referida 
legislação (em seguida designada «lista 
comunitária»). A lista comunitária é 
actualizada pela Comissão, em 
conformidade com o procedimento 
referido no nº 2 bis do artigo 14º, e é 
publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Justificação

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

Alteração 11
Artigo 3, nº 4, parágrafo 2

Neste caso, se for necessário, a Comissão 
informa directamente o requerente 
indicando na sua carta os motivos pelos 
quais considera que a actualização não se 
justifica.

Neste caso, a Comissão torna pública a 
sua decisão e informa directamente o 
requerente indicando na sua carta os 
motivos pelos quais considera que a 
actualização não se justifica.

Justificação

Até as decisões de não tomar decisão devem ser tornadas públicas. A transparência é um 
factor crucial para que os consumidores tenham confiança na forma como a UE gere as 
questões relativas aos alimentos.

Alteração 12
Artigo 3, nº 3 bis (novo)
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3 bis. Todas as autorizações de utilização 
de aditivos, enzimas e aromas alimentares 
serão revistas regularmente.

Justificação
É importante que a utilização de substâncias em alimentos respeite a investigação científica 
mais recente. Além disso, para certos grupos de consumidores é importante que as 
substâncias não utilizadas sejam suprimidas da lista, assim como as utilizações que tenham 
deixado de ser praticadas.

Alteração 13
Artigo 4, nº 1, parágrafo 2

A Comissão comunica o pedido aos 
Estados-Membros.

A Comissão comunica o pedido aos 
Estados-Membros. O pedido é tornado 
público.

Justificação

A transparência é um factor crucial para que os consumidores tenham confiança na forma 
como a UE gere as questões relativas aos alimentos.

Alteração 14
Artigo 4, nº 2

2. Quando dá início ao procedimento por 
iniciativa própria, a Comissão informa os 
Estados Membros e, se for caso disso, 
apresenta um pedido de parecer à 
Autoridade.

2. Quando dá início ao procedimento por 
iniciativa própria, a Comissão informa os 
Estados Membros, torna pública essa 
informação e, se for caso disso, apresenta 
um pedido de parecer à Autoridade.

Justificação

A transparência é um factor crucial para que os consumidores tenham confiança na forma 
como a UE gere as questões relativas aos alimentos.

Alteração 15
Artigo 5, nº 1

1. A Autoridade emite o seu parecer no 
prazo de 6 meses a contar da data da 
recepção de um pedido válido.

1. A Autoridade emite o seu parecer no 
prazo de 9 meses a contar da data da 
recepção de um pedido válido.
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Justificação

Dados os recursos que a AESA tem à sua disposição e os requisitos de qualidade exigidos aos
seus pareceres, não é razoável prever um prazo tão curto como o fez a Comissão.

Alteração 16
Artigo 5, nº 2

2. A Autoridade transmite o seu parecer à 
Comissão, aos Estados-Membros e ao 
requerente, se for caso disso.

2. A Autoridade transmite o seu parecer à 
Comissão, aos Estados-Membros e ao 
requerente. O parecer é igualmente 
tornado público.

Justificação

O requerente deve ser SEMPRE informado e o parecer da AESA deve ser tornado público.

Alteração 17
Artigo 6, nº 3

3. Quando o requerente apresenta 
informações complementares por sua 
iniciativa, deve transmiti-las à Autoridade 
e à Comissão. Neste caso, a Autoridade 
emite o seu parecer no prazo inicial.

3. Quando o requerente apresenta 
informações complementares por sua 
iniciativa, deve transmiti-las à Autoridade 
e à Comissão. Neste caso, a Autoridade 
emite o seu parecer no prazo inicial, a 
menos que haja razões especiais para 
prolongar o prazo.

Justificação

Não deve haver quaisquer incentivos para que o requerente transmita informações adicionais 
depois de o prazo expirar. Sem este aditamento, existiria infelizmente um tal incentivo 
negativo.

Alteração 18
Artigo 7, parágrafo 1 bis (novo)

A Comissão justificará a sua proposta, 
explicando todas as considerações em que 
se baseou para tomar a sua decisão.

Justificação

A transparência é um factor crucial para que os consumidores tenham confiança na forma 
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como a UE gere as questões relativas aos alimentos. A Comissão deve estar em condições de 
poder explicar, sem dificuldades, as considerações sobre que se baseou para tomar a sua 
decisão. Uma explicação deste tipo, transparente, seria útil para os consumidores, a 
indústria e as autoridades dos EstadosMembros.

Alteração 19
Artigo 7, parágrafo 2

Sempre que o projecto de regulamento não 
estiver de acordo com o parecer da 
Autoridade, a Comissão deve dar uma 
explicação para essa divergência.

Sempre que o projecto de regulamento não 
estiver de acordo com o parecer da 
Autoridade, a Comissão deve dar uma 
explicação especial para essa divergência.

Justificação

A transparência é um factor crucial para que os consumidores tenham confiança na forma 
como a UE gere as questões relativas aos alimentos. A Comissão deve estar em condições de 
poder explicar, sem dificuldades, as considerações sobre que se baseou para tomar a sua 
decisão. Uma explicação deste tipo, transparente, seria útil para os consumidores, a 
indústria e as autoridades dos EstadosMembros.

Alteração 20
Artigo 7, parágrafo 3

O projecto é adoptado nos termos do n.º 2 
do artigo 14.º.

O projecto é adoptado nos termos do n.º 2 
bis do artigo 14.º.

Justificação

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

Alteração 21
Artigo 7, parágrafo 3 bis (novo)

3 bis. Se a decisão final divergir da 
proposta inicial que a Comissão 
transmitiu ao Comité, a Comissão explica 
as razões dessa divergência.

Justificação

A transparência é um factor crucial para que os consumidores tenham confiança na forma 
como a UE gere as questões relativas aos alimentos. A Comissão deve estar em condições de 
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poder explicar, sem dificuldades, as considerações sobre que se baseou para tomar a sua 
decisão. Uma explicação deste tipo, transparente, seria útil para os consumidores, a 
indústria e as autoridades dos EstadosMembros.

Alteração 22
Artigo 10

Os prazos visados no n.º 1 do artigo 5.º, e 
no artigo 7.º podem ser prorrogados pela 
Comissão, por sua própria iniciativa ou, se 
for caso disso, a pedido da Autoridade, se o 
carácter do processo o justificar, sem 
prejuízo do n.º 1 do artigo 6.º e do n.º 1 do 
artigo 8.º. Neste caso, se for necessário, a 
Comissão informa o requerente desta 
prorrogação bem como das razões que a 
justificam.

Os prazos visados no n.º 1 do artigo 5.º, e 
no artigo 7.º podem ser prorrogados pela 
Comissão, por sua própria iniciativa ou, se 
for caso disso, a pedido da Autoridade, se o 
carácter do processo o justificar, sem 
prejuízo do n.º 1 do artigo 6.º e do n.º 1 do 
artigo 8.º. Neste caso, a Comissão informa 
o requerente desta prorrogação bem como 
das razões que a justificam.

Justificação

O requerente deve ser sempre informado.

Alteração 23
Artigo 11, parágrafo 1 bis (novo)

A Comissão assegura a transparência do 
procedimento de autorização, tornando 
públicos todos os pedidos e 
disponibilizando ao público todo o 
material pertinente sobre a questão.

Justificação

A transparência é um factor crucial para que os consumidores tenham confiança na forma 
como a UE gere as questões relativas aos alimentos.

Alteração 24
Artigo 12, nº 1, parágrafo 1

1. Entre as informações comunicadas pelo 
requerente, podem ser objecto de 
tratamento confidencial aquelas cuja 
divulgação poderia ser substancialmente
prejudicial à sua posição perante a 

1. As informações comunicadas pelo 
requerente só podem ser objecto de 
tratamento confidencial se a sua 
divulgação for manifestamente prejudicial 
à posição concorrencial do requerente.
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concorrência.

Justificação

A transparência é um factor crucial para que os consumidores tenham confiança na forma 
como a UE gere as questões relativas aos alimentos.

Alteração 25
Artigo 12, nº 1, parágrafo 2

Em qualquer caso, não são consideradas 
confidenciais as seguintes informações:

Em caso algum serão consideradas 
confidenciais as seguintes informações:

Justificação

A transparência é um factor crucial para que os consumidores tenham confiança na forma 
como a UE gere as questões relativas aos alimentos.

Alteração 26
Artigo 14, 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°.

Justificação

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

Considerações ambientais 

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. Os efeitos negativos no ambiente deveriam por conseguinte 
ser tomados em consideração ao decidir conceder autorização ou não. Por conseguinte, o
artigo 175º do Tratado que institui as Comunidades Europeias deveria igualmente estar na 
base do regulamento.

Transparência 

A transparência é um factor crucial para que os consumidores tenham confiança na forma 
como a UE gere as questões relativas aos alimentos. A Comissão deve pois assegurar a 
transparência do procedimento de autorização, tornando públicos todos os pedidos e 
disponibilizando ao público todo o material pertinente sobre a questão. Os produtores que 
solicitem uma autorização devem ser sempre informados directamente das questões referentes 
ao seu pedido. 

A Comissão deve estar em condições de poder explicar, sem dificuldades, as considerações 
em que se baseou para tomar a sua decisão. Uma explicação deste tipo, transparente, seria útil 
para os consumidores, a indústria e as autoridades dos Estados-Membros. A Comissão 
deveria, por conseguinte, tornar sempre públicas as suas propostas de decisão, justificar a sua 
proposta e explicar as considerações que a levaram a tomar a sua decisão. Até as decisões de 
não tomar decisão devem ser tornadas públicas.

Sempre que a decisão final divergir da proposta inicial que a Comissão transmitiu ao Comité 
Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, a Comissão também deve explicar as 
razões dessa divergência. 

Segurança dos alimentos 

Dados os recursos que a AESA tem à sua disposição e os requisitos de qualidade exigidos aos 
seus pareceres, não é razoável prever um prazo de apenas seis meses para apresentar um 
pedido, como se prevê na proposta da Comissão. Na perspectiva da segurança dos alimentos, 
propõe-se por conseguinte, que este prazo seja prolongado, de modo a que a AESA disponha 
de nove meses para emitir parecer. 

É importante que a utilização de substâncias em alimentos respeite a investigação científica 
mais recente. Além disso, para certos grupos de consumidores é importante que as substâncias 
não utilizadas sejam suprimidas da lista, assim como as utilizações que tenham deixado de ser 
praticadas. Todas as autorizações de utilização de aditivos, enzimas e condimentos 
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alimentares devem pois ser revistas regularmente.  

O novo procedimento de comitologia

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


