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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 às 
enzimas alimentares e que altera a Directiva 83/417/CEE do Conselho, o Regulamento 
(CE) nº 1493/1999 do Conselho, a Directiva 2000/13/CE e a Directiva 2001/112/CE do 
Conselho
(COM(2006)0425 – C6-0257/2006 –2006/0144 (COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM2006)0425)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 (C6-0257/2006),

– 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 e o parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
(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 4

(4) O presente regulamento deveria 
abranger apenas as enzimas adicionadas 
aos alimentos para desempenhar uma 
função tecnológica no fabrico, 
transformação, preparação, tratamento, 
embalagem, transporte ou armazenagem 
desses alimentos, incluindo as enzimas 
usadas como adjuvantes tecnológicos (a 

(4) O presente regulamento deveria 
abranger apenas as enzimas adicionadas 
aos alimentos para desempenhar uma 
função tecnológica no fabrico, 
transformação, preparação, tratamento, 
embalagem, transporte ou armazenagem 
desses alimentos, incluindo as enzimas 
usadas como adjuvantes tecnológicos (a 

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
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seguir designadas por «enzimas 
alimentares»). Por conseguinte, o 
respectivo âmbito de aplicação não deveria 
ser extensível às enzimas que não são 
adicionadas aos alimentos para 
desempenhar uma função tecnológica mas 
sim para o consumo humano, como é o 
caso das enzimas com objectivos 
nutricionais. Não deveriam ser 
consideradas como enzimas alimentares as 
culturas microbianas tradicionalmente 
usadas na produção de alimentos, como 
queijo ou vinho, que podem conter enzimas 
mas não são usadas especificamente para 
as produzir.

seguir designadas por «enzimas 
alimentares»). Por conseguinte, o 
respectivo âmbito de aplicação não deveria 
ser extensível às enzimas que não são 
adicionadas aos alimentos para 
desempenhar uma função tecnológica mas 
sim para o consumo humano, como é o 
caso das enzimas com objectivos 
nutricionais ou digestivos. Não deveriam 
ser consideradas como enzimas alimentares 
as culturas microbianas tradicionalmente 
usadas na produção de alimentos, como 
queijo ou vinho, que podem conter enzimas 
mas não são usadas especificamente para 
as produzir.

Justificação

Deve ficar bem claro que o âmbito de aplicação deste regulamento não deve abranger as 
enzimas destinadas a consumo humano, como as enzimas com objectivos nutricionais ou as 
usadas como adjuvantes digestivos.

Alteração 2
CONSIDERANDO 8

(8) As enzimas alimentares autorizadas na 
Comunidade devem constar de uma lista 
comunitária que descreva claramente as 
enzimas e especifique eventuais condições 
aplicáveis à sua utilização, complementada 
por especificações, em particular relativas 
à origem e aos critérios de pureza. Sempre 
que uma enzima alimentar contiver ou for 
constituída por um organismo 
geneticamente modificado (OGM) na 
acepção do Regulamento (CE) n.° 
1830/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Setembro de 2003, 
relativo à rastreabilidade e rotulagem de 
organismos geneticamente modificados e à 
rastreabilidade dos géneros alimentícios e 
alimentos para animais produzidos a partir 
de organismos geneticamente modificados 
e que altera a Directiva 2001/18/CE, o 
identificador único atribuído ao OGM ao 
abrigo deste regulamento deve constar das 

(8) As enzimas alimentares autorizadas na 
Comunidade devem constar de uma lista 
comunitária que descreva claramente as 
enzimas e especifique eventuais condições 
aplicáveis à sua utilização, complementada 
por especificações, em particular relativas 
à origem e aos critérios de pureza. Sempre 
que uma enzima alimentar for derivada de 
um organismo geneticamente modificado 
(OGM) na acepção do Regulamento (CE) 
n.° 1830/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Setembro de 2003, 
relativo à rastreabilidade e rotulagem de 
organismos geneticamente modificados e à 
rastreabilidade dos géneros alimentícios e 
alimentos para animais produzidos a partir 
de organismos geneticamente modificados 
e que altera a Directiva 2001/18/CE, o 
identificador único atribuído ao OGM ao 
abrigo deste regulamento deve constar das 
especificações.
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especificações.

Justificação

O texto da proposta da Comissão induz em erro. Os OGM não podem ser enzimas em si mas 
podem ser usados para produzir uma enzima.

Alteração 3
CONSIDERANDO 20

(20) As medidas necessárias à execução do 
presente regulamento devem ser conformes 
ao disposto na Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão1

(20) As medidas necessárias à execução do 
presente regulamento devem ser conformes 
ao disposto na Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão1

1 JO L 184 de 17.7.1999, p.23. 1 JO L 184 de 17.7.1999, p.23. Decisão 
alterada pela Decisão 2006/512/CE (OJ L 
200 de 22.7.2006, p.1)

Justificação

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

Alteração 4
ARTIGO 2, NÚMERO 4

4. O presente regulamento não é aplicável 
às culturas microbianas tradicionalmente 
utilizadas na produção alimentar, passíveis 
de conterem enzimas mas que não são 
especificamente usadas para a sua 
produção.

4. O presente regulamento não é aplicável 
às culturas microbianas utilizadas na 
produção alimentar, passíveis de conterem 
enzimas mas que não são especificamente 
usadas para a sua produção.

Justificação

O termo "tradicionalmente" é vago e não é explicado em pormenor. Este parágrafo permite 
uma maior certeza jurídica sem esse termo.

Alteração 5
ARTIGO 2, NÚMERO 5
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5. Sempre que necessário, pode 
determinar-se, recorrendo ao procedimento 
previsto no nº 2 do artigo 16º, se uma 
determinada substância é abrangida pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento.

5. Sempre que necessário, pode 
determinar-se, recorrendo ao procedimento 
de regulamentação com controlo previsto 
no nº 2 bis do artigo 16º, se uma 
determinada substância é abrangida pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento.

Justificação

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

Alteração 6
ARTIGO 3

Para efeitos do presente regulamento, são 
aplicáveis as definições constantes dos 
Regulamentos (CE) nº 178/2002, (CE) nº
1829/2003 e (CE) nº […] [relativo aos 
aditivos alimentares].

Para efeitos do presente regulamento, são 
aplicáveis as definições constantes dos 
Regulamentos (CE) nº 178/2002, (CE) nº
1829/2003 e (CE) nº […] [relativo aos 
aditivos alimentares].

É também aplicável a seguinte definição: São também aplicáveis as seguintes
definições:

(1) Por «Enzima», entende-se qualquer 
proteína de origem vegetal, animal ou 
microbiana capaz de catalisar uma 
reacção bioquímica específica sem alterar 
a sua própria estrutura durante esse 
processo.

Por «Enzima alimentar», entende-se um 
produto obtido por extracção de 
organismos vegetais ou animais ou por um 
processo de fermentação usando 
microrganismos:

(2) Por «Enzima alimentar», entende-se um 
produto obtido por extracção de 
organismos vegetais ou animais ou por um 
processo de fermentação usando 
microrganismos:

a) Que contenha uma ou várias enzimas 
capazes de catalisar uma reacção 
bioquímica específica; e

a) Que contenha uma ou várias enzimas 
capazes de catalisar uma reacção 
bioquímica específica; e

b) Que seja adicionado a um alimento com 
o intuito de desempenhar uma função 
tecnológica no respectivo fabrico, 
transformação, preparação, tratamento, 
embalagem, transporte ou armazenagem.

b) Que seja adicionado a um alimento com 
o intuito de desempenhar uma função 
tecnológica no respectivo fabrico, 
transformação, preparação, tratamento, 
embalagem, transporte ou armazenagem.

(3) Por «Preparado de enzima alimentar», 
entende-se uma enzima alimentar
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formulada com outras substâncias com 
vista a facilitar a armazenagem, venda, 
normalização, diluição ou dissolução da 
enzima alimentar.

Justificação

Pode haver percepções diferentes do que se entende pelo termo "enzima". Em alguns casos, o 
termo é usado para descrever a proteína de enzima pura, enquanto que noutros é usado para 
descrever o produto obtido por extracção ou fermentação que não inclui apenas a proteína 
de enzima mas também alguns resíduos do processo. Finalmente, o termo "enzima" também 
pode ser usado para descrever o produto pronto para venda a que foram adicionados outros 
ingredientes. Por motivo de certeza jurídica e de precisão científica são necessárias 
definições separadas para distinguir entre estas três situações.

Alteração 7
ARTIGO 5, ALÍNEA (B)

(b) É justificada e necessária do ponto de 
vista tecnológico;

(b) É justificada e necessária do ponto de 
vista tecnológico, em termos de vantagens 
e benefícios oferecidos aos consumidores; 

Justificação

São necessários critérios transparentes para determinar se há uma necessidade tecnológica 
de utilização da enzima na produção alimentar. A utilização duma enzima alimentar deve ter 
sempre vantagens e benefícios para os consumidores.

Alteração 8
ARTIGO 5, ALÍNEA (C)

(c) A sua utilização não induz o 
consumidor em erro.

(c) A sua utilização não induz o 
consumidor em erro quanto à natureza, 
qualidade ou substância dum produto.

Justificação

As enzimas alimentares não podem ser aprovadas se a sua utilização induzir o consumidor 
em erro quanto à natureza, qualidade ou substância dum produto.

Alteração 9
ARTIGO 7, TÍTULO

Inclusão na lista comunitária de enzimas Inclusão na lista comunitária de enzimas 
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geneticamente modificadas derivadas de organismos geneticamente 
modificados (OGM)

Justificação

Há necessidade de clareza na questão dos OGM. As enzimas alimentares podem ser 
derivadas de OGM ou produzidas por estes mas não são elas próprias OGM.

Alteração 10
ARTIGO 8

As enzimas alimentares não destinadas à 
venda ao consumidor final, quer sejam 
comercializadas individualmente quer 
misturadas com outras enzimas e/ou com 
outros ingredientes, tal como definidos no 
nº 4 do artigo 6º da Directiva 2000/13/CE, 
só podem ser comercializadas se as 
embalagens ou recipientes incluírem as 
informações previstas nos artigos 9º a 12º 
do presente regulamento, que devem ser 
facilmente visíveis, claramente legíveis e 
indeléveis.

1. As enzimas alimentares não destinadas à 
venda ao consumidor final, quer sejam 
comercializadas individualmente quer 
misturadas com outras enzimas e/ou com 
outros ingredientes, tal como definidos no 
nº 4 do artigo 6º da Directiva 2000/13/CE, 
só podem ser comercializadas se as 
embalagens ou recipientes incluírem as 
informações previstas nos artigos 9º a 12º 
do presente regulamento, que devem ser 
facilmente visíveis, claramente legíveis e 
indeléveis.

2. As embalagens ou os recipientes devem 
incluir as seguintes informações:
a) O nome, tal como definido no presente 
regulamento; ou
b) Na ausência de um nome, tal como 
referido na alínea a), uma descrição da 
enzima alimentar, que seja 
suficientemente rigorosa para a distinguir 
de outros produtos com que possa ser 
confundida.
Sempre que as enzimas alimentares ou os 
preparados de enzimas alimentares forem 
comercializados em mistura de várias 
enzimas, devem constar as informações 
previstas nas alíneas a) ou b) para cada 
uma das enzimas alimentares, por ordem 
decrescente da sua percentagem em peso 
no produto.
c) a quantidade líquida;
d) Quer a menção «para utilização em 
alimentos», quer a menção «para 
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alimentos, utilização limitada», quer uma 
referência mais específica à utilização 
alimentar a que se destina;
e) Caso necessário, as condições especiais 
de armazenagem e de utilização;
3. Além disso, as informações seguintes 
serão fornecidas quer na embalagem ou 
no recipiente, quer nos documentos 
relativos ao produto, a apresentar no acto 
de entrega ou antes dela, desde que a 
menção «destinado ao fabrico de 
alimentos e não à venda a retalho» seja
visível na embalagem ou no recipiente do 
produto em questão:
a) O nome ou a firma e o endereço do 
fabricante, embalador ou vendedor
estabelecido no território comunitário;
b) Uma indicação que permita identificar 
o lote;
c) Instruções de utilização, no caso de a 
sua omissão não permitir o uso adequado 
da enzima;
d) Se for pertinente, informações 
suficientes acerca da composição da 
enzima alimentar ou do preparado de 
enzimas alimentares que permitam ao 
comprador assegurar o respeito dos 
referidos limites quantitativos; o limite de 
quantidade é expresso numericamente ou 
pelo princípio "quantum satis";
e) Informações suficientes que permitam 
ao comprador assegurar o respeito da 
Directiva 2000/13/CE, em particular, as 
disposições relativas à rotulagem de 
alergénios.
4. Este artigo não afecta as disposições 
legislativas, regulamentares ou 
administrativas mais pormenorizadas ou 
mais extensas relativas à metrologia ou à 
apresentação, classificação, embalagem e 
rotulagem de substâncias e preparados 
perigosos ou ao transporte de tais 
substâncias.
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5. As informações previstas neste artigo
devem ser apresentadas numa linguagem 
de fácil compreensão para os 
compradores. O Estado-Membro em que o 
produto é comercializado pode, nos 
termos do Tratado, impor no seu território 
que estas informações sejam 
disponibilizadas a pedido numa ou várias 
línguas oficiais da Comunidade por ele 
determinadas. Os parágrafos anteriores 
não obstam a que estas informações 
figurem em várias línguas.

Justificação

Visa simplificar a rotulagem entre empresas substituindo os artigos 8º, 9º, 10º, 12º e 14º por 
um único artigo contendo todos os requisitos em matéria de rotulagem de enzimas 
alimentares e preparados de enzimas alimentares não destinados à venda ao consumidor 
final. Isto melhora a lógica do texto e torna mais fácil a sua leitura e compreensão.

Alteração 11
ARTIGO 9

Informações exigidas na identificação das 
enzimas alimentares

Suprimido

1. Sempre que as enzimas alimentares e 
de preparados de enzimas alimentares não 
destinadas à venda ao consumidor final 
forem comercializadas individualmente 
ou misturadas com outras enzimas, as 
respectivas embalagens ou recipientes 
devem incluir, para cada enzima 
alimentar, as seguintes informações:
(a) O nome, tal como definido no presente 
regulamento; ou
(b) Na ausência de um nome, tal como 
referido na alínea a), uma descrição da 
enzima alimentar, que seja 
suficientemente rigorosa para a distinguir 
de outros produtos com que possa ser 
confundida.
2. Sempre que as enzimas alimentares 
forem comercializadas em mistura de 
várias enzimas, devem constar as 
informações previstas no nº 1 para cada 
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uma das enzimas alimentares, por ordem 
decrescente da sua percentagem em peso 
no produto.

Justificação

Vide alteração ao artigo 8º, que contém todas as disposições acima referidas relativas à 
rotulagem de enzimas alimentares e de preparados de enzimas alimentares não destinadas à 
venda ao consumidor final. 

Alteração 12
ARTIGO 10

Artigo 10º Suprimido
Informações exigidas quando se 
incorporam nas enzimas alimentares 
outras substâncias, matérias ou 
ingredientes alimentares
Sempre que, nas enzimas alimentares não 
destinadas à venda ao consumidor final, 
forem incorporadas outras substâncias, 
matérias ou ingredientes alimentares – à 
excepção de enzimas – a fim de facilitar a 
respectiva armazenagem, 
comercialização, padronização, diluição 
ou dissolução, a embalagem, os 
recipientes ou os documentos de 
acompanhamento da enzima devem 
incluir as informações previstas no artigo 
9º bem como a indicação de cada um dos 
componentes, por ordem decrescente da 
sua percentagem em peso no produto.

Justificação

Vide alteração ao artigo 8º, que contém todas as disposições acima referidas relativas à 
rotulagem de enzimas alimentares e de preparados de enzimas alimentares não destinadas à 
venda ao consumidor final.

Alteração 13
ARTIGO 11

Sempre que as enzimas alimentares não 
destinadas à venda ao consumidor final 

Sempre que as enzimas alimentares ou 
preparados de enzimas alimentares não 
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estiverem misturadas com outros 
ingredientes alimentares, as embalagens ou 
os recipientes dessas enzimas devem 
incluir uma lista de todos os componentes, 
por ordem decrescente da sua percentagem 
em peso no produto.

destinadas à venda ao consumidor final 
estiverem misturadas com outros 
ingredientes alimentares, as embalagens ou 
os recipientes do produto resultante devem 
incluir uma lista de todos os componentes, 
por ordem decrescente da sua percentagem 
em peso no produto.

Justificação

Em conformidade com as definições contidas na alteração ao artigo 3º, uma enzima 
alimentar misturada com outros ingredientes alimentares é definida como um preparado de 
enzimas alimentares. Este termo abrange a definição do artigo 10º - isto é, "Informações 
exigidas quando se incorporam nas enzimas alimentares outras substâncias, matérias ou 
ingredientes alimentares" - e, por isso, elimina a necessidade de dois artigos separados. O 
termo "enzima alimentar" é incorrecto neste caso e pode induzir em erro: se as enzimas
alimentares forem misturadas com outros ingredientes deixam de poder ser descritas como 
enzimas alimentares puras. Assim, "produto resultante" é uma definição mais exacta.

Alteração 14
ARTIGO 12

Artigo 12º suprimido
Informações gerais exigidas para as 

enzimas alimentares
1. As embalagens ou os recipientes de 
enzimas alimentares não destinadas à 
venda ao consumidor final devem incluir 
as seguintes informações:
(a) Quer a menção «para utilização em 
alimentos», quer a menção «para 
alimentos, utilização limitada», quer uma 
referência mais específica à utilização 
alimentar a que se destina; 
(b) Caso necessário, as condições 
especiais de armazenagem e de utilização;
(c) Instruções de utilização, no caso de a 
sua omissão não permitir o uso adequado 
da enzima;
(d) Uma indicação que permita identificar 
o lote;
(e) O nome ou a firma e o endereço do 
fabricante, embalador ou vendedor;
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(f) Sempre que um componente da enzima 
alimentar estiver sujeito a um limite de 
quantidade nos alimentos, uma indicação 
da percentagem desse componente na 
enzima ou informações suficientes acerca 
da respectiva composição que permitam 
ao comprador assegurar o respeito do 
referido limite de quantidade; no caso de 
o mesmo limite de quantidade se aplicar a 
um grupo de componentes utilizados 
separadamente ou em combinação, a 
percentagem combinada pode ser 
indicada por um único valor; o limite de 
quantidade é expresso numericamente ou 
pelo princípio quantum satis;
(g) A quantidade líquida;
(h) Se for pertinente, informações acerca 
de enzimas alimentares ou outras 
substâncias, referidas nos artigos 9º, 10º e 
11º do presente regulamento e 
enumeradas no anexo III A da Directiva 
2000/13/CE.
2. Em derrogação ao nº 1, as informações 
exigidas nas alíneas c) a f) e h) desse 
número podem constar apenas dos 
documentos relativos à remessa a 
apresentar no acto de entrega ou antes 
dela, desde que a menção «destinado ao 
fabrico de alimentos e não à venda a 
retalho» figure, em lugar bem visível, na 
embalagem ou no recipiente do produto 
em questão.

Justificação

Vide alteração ao artigo 8º, que contém todas as disposições acima referidas relativas à 
rotulagem de enzimas alimentares e de preparados de enzimas alimentares não destinadas à 
venda ao consumidor final.

Alteração 15
SECÇÃO 3 E ARTIGO 14

SECÇÃO 3 Suprimido
OUTRAS EXIGÊNCIAS EM MATÉRIA 
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DE ROTULAGEM
Artigo 14º

Outras exigências em matéria de 
rotulagem

1. Os artigos 8º a 13º não afectam as 
disposições legislativas, regulamentares 
ou administrativas mais pormenorizadas 
ou mais extensas relativas à metrologia 
ou à apresentação, classificação, 
embalagem e rotulagem de substâncias e 
preparados perigosos ou ao transporte de 
tais substâncias.
2. As informações previstas nos artigos 8º
a 13º devem ser apresentadas numa 
língua de fácil compreensão para os 
compradores.
O Estado-Membro em que o produto é 
comercializado pode, nos termos do 
Tratado, impor no seu território que as 
menções de rotulagem constem numa ou 
em várias línguas por ele determinadas, 
entre as línguas oficiais da Comunidade.
Os parágrafos anteriores não obstam a 
que as informações constantes do rótulo 
figurem em várias línguas.

Justificação

Vide alteração ao artigo 8º, que contém todas as disposições acima referidas relativas à 
rotulagem de enzimas alimentares e de preparados de enzimas alimentares não destinadas à 
venda ao consumidor final.

Alteração 16
ARTIGO 16, Nº 2 BIS (novo)

2 bis. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os nºs 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

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

Alteração 17
ARTIGO 16, Nº 4 ALÍNEA A BIS (nova)

(a bis) A Autoridade será autorizada a 
tomar decisões com base num processo de 
autorização acelerado relativamente às 
enzimas alimentares actualmente 
existentes no mercado se ela considerar 
que essas enzimas foram sujeitas a uma 
avaliação de segurança adequada a nível 
nacional ou comunitário no interior da 
UE, para que essas enzimas possam ser 
transpostas directamente para a lista 
comunitária de enzimas alimentares.

Justificação

Os recursos da AESA já são limitados e, por isso, não devem ser desperdiçados na realização 
de avaliações de risco de enzimas alimentares que já foram devidamente avaliadas na UE, 
especificamente na Dinamarca, França e Reino Unido, onde existem processos de 
autorização nacionais instituídos para as enzimas alimentares.

Alteração 18
ARTIGO 18, Nº 5

5. Se necessário, podem adoptar-se, de 
acordo com o procedimento referido no 
nº 2 do artigo 16º, as medidas transitórias 
que forem adequadas para efeitos do 
presente artigo.

5. Se necessário, podem adoptar-se, de 
acordo com o procedimento referido no 
nº 2 bis do artigo 16º, as medidas 
transitórias que forem adequadas para 
efeitos do presente artigo.

Justificação

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

Existe actualmente uma falta de normas harmonizadas a nível comunitário para controlar a 
utilização de enzimas no sector da transformação alimentar. Isto cria não só obstáculos ao 
comércio e incerteza jurídica mas também diferentes normas sanitárias e de protecção dos 
consumidores entre os Estados-Membros.

As enzimas têm sido usadas na produção alimentar há séculos, sendo a sua utilização mais 
comum na panificação, no fabrico de queijos, na transformação de amido e na produção de 
cerveja, sumos de fruta e outras bebidas. Elas desempenham muitas funções úteis como 
melhorar a textura, a aparência e os valores nutricionais.

A actual legislação comunitária abrange apenas as enzimas usadas como aditivos alimentares 
no âmbito da Directiva 89/107/CEE e só duas enzimas - E 1103 (invertase) e E 1105 
(lisozima) - são autorizadas no âmbito desta directiva.

Nos últimos anos a utilização das enzimas alimentares na produção alimentar aumentou de 
forma significativa e o melhoramento da tecnologia permitiu o desenvolvimento de enzimas 
novas e mais complexas. Isto suscita questões acerca dos riscos potenciais para a saúde 
humana, como o potencial alergénico, a toxicidade e a actividade microbiológica residual. As 
enzimas também são produzidas a partir de microrganismos geneticamente modificados. Por 
isso, há uma necessidade clara duma avaliação de segurança uniforme a nível europeu para 
garantir a protecção eficaz dos consumidores.

Por isso, como relatora regozijo-me com a proposta da Comissão e registo o facto de tanto a 
indústria como as associações de consumidores também saudarem a perspectiva de
harmonizar a legislação relativa à utilização de enzimas alimentares na UE.

As minhas alterações concentram-se principalmente na clarificação e coerência, em particular, 
no que respeita às definições de enzimas alimentares e preparados de enzimas alimentares, 
aos requisitos de rotulagem de produtos não destinados à venda ao consumidor final e às 
enzimas alimentares derivadas de microrganismos geneticamente modificados.

Preocupa-me o eventual sistema de dupla autorização que este regulamento criará para as 
enzimas alimentares abrangidas pelo Regulamento nº 1829/03 relativo a géneros alimentícios 
e alimentos para animais geneticamente modificados, isto é, enzimas alimentares derivadas de 
OGM. Ao abrigo da actual proposta da Comissão, as enzimas alimentares abrangidas pelo 
Regulamento nº 1829/03 terão de ser autorizadas em conformidade com esse regulamento 
antes de poderem ser avaliadas ao abrigo do presente regulamento com vista à sua inclusão na 
lista comunitária de enzimas alimentares. Daqui pode resultar que essas enzimas tenham de 
ser sujeitas a dois processos de autorização separados, pelo que carece de maior clarificação.

Não obstante este motivo de preocupação, penso que esta legislação é um bom exemplo de 
como as instituições europeias, a indústria e as associações de consumidores trabalham em 
conjunto no interesse tanto da livre circulação de mercadorias na UE como do direito dos 
cidadãos a um padrão de saúde e de protecção dos consumidores uniformemente elevado.


