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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 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º 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. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. 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 posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção do 
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 (CEE) 
n.º 1601/91 do Conselho, o Regulamento (CE) n.º 2232/96 e a Directiva 2000/13/CE
(16677/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0147(COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (16677/2007 – C6-0000/2008),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM16677/2007),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 62.º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A6-0000/2008),

1. Aprova a posição comum com as alterações nela introduzidas;

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

Alteração 1

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 7

Posição comum do Conselho Alteração

(7) Os aromas alimentares e os 
ingredientes alimentares com propriedades 
aromatizantes deverão ser utilizados 
unicamente se preencherem os critérios 
definidos no presente regulamento. Devem 
ser de utilização segura; por conseguinte, 
alguns aromas deverão ser sujeitos a uma 
avaliação de risco antes de serem 
autorizados nos géneros alimentícios. Não 

(7) Os aromas alimentares e os 
ingredientes alimentares com propriedades 
aromatizantes deverão ser utilizados 
unicamente se preencherem os critérios 
definidos no presente regulamento. Devem 
ser de utilização segura; por conseguinte, 
alguns aromas deverão ser sujeitos a uma 
avaliação de risco antes de serem 
autorizados nos géneros alimentícios.

                                               
1 Textos Aprovados de 10.7.2007, P6_TA(2007)0323.



PE402.786v01-00 6/23 PR\711716PT.doc

PT

devem induzir os consumidores em erro e a 
sua presença nos géneros alimentícios 
deverá , pois, ser sempre indicada através 
de uma rotulagem adequada. A indução 
dos consumidores em erro inclui, mas não 
se limita a questões relacionadas com a 
natureza, a frescura, a qualidade dos 
ingredientes utilizados, o carácter natural 
do produto ou do processo de produção ou 
as qualidades nutricionais do produto. A 
autorização dos aromas deverá também 
tomar em consideração outros factores 
relevantes para a matéria em apreço, 
incluindo os factores sociais, económicos, 
tradicionais, éticos e ambientais e a 
exequibilidade dos controlos.

Sempre que possível, deverá ser prestada 
atenção a eventuais consequências 
nefastas destes aromas para certos grupos 
vulneráveis, incluindo o desenvolvimento 
de preferências alimentares nas crianças. 
Não devem induzir os consumidores em 
erro e a sua presença nos géneros 
alimentícios deverá , pois, ser sempre 
indicada através de uma rotulagem 
adequada. A indução dos consumidores em 
erro inclui, mas não se limita a questões 
relacionadas com a natureza, a frescura, a 
qualidade dos ingredientes utilizados, o 
carácter natural do produto ou do processo 
de produção ou as qualidades nutricionais 
do produto. A autorização dos aromas 
deverá também tomar em consideração 
outros factores relevantes para a matéria 
em apreço, incluindo os factores sociais, 
económicos, tradicionais, éticos e 
ambientais e a exequibilidade dos 
controlos.

Or. en

Justificação

Primeira parte da alteração 1 aprovada pelo Parlamento em primeira leitura e suprimida 
pelo Conselho. A inclusão das preferências alimentares nas crianças demonstra a posição 
moderada do Parlamento relativamente à utilização de aromatizantes nos alimentos.

Alteração 2

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 8

Posição comum do Conselho Alteração

(8) Desde 1999, o Comité Científico da 
Alimentação Humana e, 
subsequentemente, a Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos (a seguir 
designada "Autoridade") instituída pelo 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 28 de Janeiro de 2002, que determina os 

(8) Desde 1999, o Comité Científico da 
Alimentação Humana e, 
subsequentemente, a Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos (a seguir 
designada "Autoridade") instituída pelo 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 28 de Janeiro de 2002, que determina os 
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princípios e normas gerais da legislação 
alimentar, cria a Autoridade Europeia para 
a Segurança dos Alimentos e estabelece 
procedimentos em matéria de segurança 
dos alimentos, formularam pareceres sobre 
várias substâncias naturalmente presentes 
em materiais de base utilizados na 
produção de aromas e ingredientes 
alimentares com propriedades 
aromatizantes que, segundo o Comité de 
Peritos em Substâncias Aromatizantes do 
Conselho da Europa, suscitam apreensão 
do ponto de vista toxicológico. As 
substâncias cujo risco toxicológico foi 
confirmado pelo Comité Científico da 
Alimentação Humana deverão ser 
consideradas substâncias indesejáveis, pelo
que não deverão ser adicionadas como 
tais aos géneros alimentícios.

princípios e normas gerais da legislação 
alimentar, cria a Autoridade Europeia para 
a Segurança dos Alimentos e estabelece 
procedimentos em matéria de segurança 
dos alimentos, formularam pareceres sobre 
várias substâncias naturalmente presentes 
em materiais de base utilizados na 
produção de aromas e ingredientes 
alimentares com propriedades 
aromatizantes que, segundo o Comité de 
Peritos em Substâncias Aromatizantes do 
Conselho da Europa, suscitam apreensão 
do ponto de vista toxicológico. As 
substâncias cujo risco toxicológico foi 
confirmado pelo Comité Científico da 
Alimentação Humana deverão ser 
consideradas substâncias indesejáveis.

Or. en

Justificação

A presente alteração é parte da posição de base do Parlamento relativamente a determinadas 
substâncias indesejáveis naturalmente presentes, que é posteriormente desenvolvida nas 
alterações 3, 4, 13 e 23.

Alteração 3

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 9

Posição comum do Conselho Alteração

(9)Em virtude da sua presença natural em 
vegetais, as substâncias indesejáveis 
podem existir em preparados aromatizantes 
e em ingredientes alimentares com 
propriedades aromatizantes. Os vegetais 
são usados tradicionalmente como géneros 
alimentícios ou ingredientes alimentares. 
Há que estabelecer teores máximos 
adequados para a presença destas 
substâncias indesejáveis nos géneros 
alimentícios que mais contribuem para a 

(9) Em virtude da sua presença natural em 
vegetais, as substâncias indesejáveis 
podem existir em preparados aromatizantes 
e em ingredientes alimentares com 
propriedades aromatizantes. Os vegetais 
são usados tradicionalmente como géneros 
alimentícios ou ingredientes alimentares. 
Sempre que haja uma preocupação 
científica justificada de que certas 
substâncias indesejáveis naturalmente
presentes em alimentos compostos possam 
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sua ingestão pelos seres humanos, tendo 
simultaneamente em conta o imperativo 
de proteger a saúde humana e a sua 
presença inevitável em géneros 
alimentícios tradicionais.

representar uma preocupação em termos 
de segurança para a saúde dos 
consumidores, há que fixar teores 
máximos com base no parecer da 
Autoridade.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa harmonizar o considerando com a posição do Parlamento  
relativamente a certas substâncias indesejáveis naturalmente presentes em alimentos 
compostos. 

Alteração 4

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 10

Posição comum do Conselho Alteração

(10) Os teores máximos para certas 
substâncias indesejáveis naturalmente 
presentes devem focalizar-se nos géneros 
alimentícios ou nas categorias 
alimentares que mais contribuem para a 
sua ingestão alimentar. Deste modo, os 
Estados-Membros poderão organizar 
controlos com base nos riscos, em 
consonância com o Regulamento (CE) 
n.º 882/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativo 
as controlos oficiais realizados para 
assegurar a verificação do cumprimento da 
legislação relativa aos alimentos para 
animais e aos géneros alimentícios e das 
normas relativas à saúde e ao bem-estar 
dos animais. Os produtores de géneros 
alimentícios estão porém sujeitos à 
obrigação de ter em conta a presença destas 
substâncias quando usarem ingredientes 
alimentares com propriedades 
aromatizantes e/ou aromas na preparação 
de qualquer tipo de género alimentício, 
para assegurar que os géneros alimentícios 
que não são seguros não são colocados no 

(10) Caso certas substâncias indesejáveis 
naturalmente presentes em alimentos 
compostos possam representar um risco 
para a saúde dos consumidores e caso 
sejam fixados teores máximos na 
sequência do parecer da Autoridade, os 
Estados-Membros deverão organizar 
controlos com base nos riscos, em 
consonância com o Regulamento (CE) n.º 
882/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativo 
as controlos oficiais realizados para 
assegurar a verificação do cumprimento da 
legislação relativa aos alimentos para 
animais e aos géneros alimentícios e das 
normas relativas à saúde e ao bem-estar 
dos animais.   Os produtores de géneros 
alimentícios estão porém sujeitos à 
obrigação de ter em conta a presença destas 
substâncias quando usarem ingredientes 
alimentares com propriedades 
aromatizantes e/ou aromas na preparação 
de qualquer tipo de género alimentício, 
para assegurar que os géneros alimentícios 
que não são seguros não são colocados no 
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mercado. mercado.

Or. en

Justificação

Trata-se de um considerando novo.  O relator propõe a presente alteração para harmonizar 
o considerando com a posição do Parlamento  relativamente a certas substâncias 
indesejáveis naturalmente presentes em alimentos compostos, em particular com a alteração 
13 ao artigo 5.º, n.º 2 e a alteração 23 à parte B do Anexo III.  

Alteração 5

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 13

Posição comum do Conselho Alteração

(13) A fim de assegurar a harmonização, a 
avaliação de risco e a autorização dos 
aromas e dos materiais de base que têm de 
ser sujeitos a avaliação deverão ser 
efectuadas pelo procedimento previsto no 
Regulamento (CE) n.º…/…. de … que 
estabelece um procedimento de autorização 
comum aplicável a aditivos alimentares, 
enzimas alimentares e aromas alimentares.

(13) A fim de assegurar a harmonização, a 
avaliação de risco e a autorização dos 
aromas e dos materiais de base que têm de 
ser sujeitos a avaliação deverão ser 
efectuadas de acordo com o princípio da 
precaução e o procedimento previsto no 
Regulamento (CE) n.º…/…. de …  que 
estabelece um procedimento de autorização 
comum aplicável a aditivos alimentares, 
enzimas alimentares e aromas alimentares.

Or. en

Justificação

A alteração 2 aprovada na primeira leitura visa  colocar o princípio da precaução no centro 
da avaliação de riscos ligados aos aromatizantes.

Alteração 6

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

O presente regulamento estabelece normas 
relativas aos aromas alimentares e 

O presente regulamento estabelece normas 
relativas aos aromas alimentares e 
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ingredientes alimentares com propriedades 
aromatizantes utilizados 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 
interesses dos consumidores, incluindo 
práticas equitativas no comércio de géneros 
alimentícios, tendo em conta, sempre que 
adequado, a protecção do ambiente.

ingredientes alimentares com propriedades 
aromatizantes utilizados nos e sobre os 
géneros alimentícios, com o objectivo de 
assegurar um elevado nível de protecção 
da saúde humana e de protecção dos 
consumidores, bem como o funcionamento 
eficaz do mercado interno, incluindo 
práticas equitativas no comércio de géneros 
alimentícios, tendo em conta, sempre que 
adequado, a protecção do ambiente.

Or. en

Justificação

A alteração 7 aprovada na primeira leitura – em benefício do consumidor– é considerada 
uma orientação para permitir a interpretação de eventuais disposições ambíguas do 
regulamento. 

Alteração 7

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 2 – nº 2 – alínea c)

Posição comum do Conselho Alteração

c) Géneros alimentícios não compostos e 
misturas de especiarias e/ou ervas, misturas 
de chás e misturas para infusões como tais, 
desde que não tenham sido usadas como 
ingredientes alimentares.

c) Géneros alimentícios não compostos e 
misturas de especiarias e/ou ervas, misturas 
de chás e misturas para infusões como tais.

Or. en

Justificação

Reformulação da alteração 45 aprovada pelo Parlamento na primeira leitura, tendo em vista 
uma maior clareza mediante a inclusão de alguns  exemplos de géneros alimentícios 
considerados não compostos. O Parlamento  propõe a supressão da última parte da alínea c), 
que considera supérflua neste contexto.
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Alteração 8

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 2 – nº 2-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

2-A. Caso seja necessário, pode 
determinar-se, pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.° 3 do artigo 21.°, se uma 
substância especificada ou mistura de 
substâncias, material ou tipo de alimento 
é abrangida pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento. 

Or. en

Justificação

A alteração é necessária para adaptar o texto às disposições da nova decisão relativa à 
comitologia.

Alteração 9

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 3 – nº 2 – alínea k)

Posição comum do Conselho Alteração

k) "Processo físico adequado", um 
processo físico que não altera 
intencionalmente a natureza química dos 
componentes do aroma e não envolve, 
nomeadamente, a utilização de oxigénio 
atómico, ozono, catalisadores inorgânicos, 
catalisadores metálicos, reagentes 
organometálicos e/ou radiações UV.

k) "Processo físico adequado", um 
processo físico que não altera 
intencionalmente a natureza química dos 
componentes do aroma, sem prejuízo da 
lista de processos tradicionais de 
preparação de géneros alimentícios 
constante do anexo II, e não envolve, 
nomeadamente, a utilização de oxigénio 
atómico, ozono, catalisadores inorgânicos, 
catalisadores metálicos, reagentes 
organometálicos e/ou radiações UV.

Or. en
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Justificação

A alteração 15 foi aprovada pelo Parlamento em primeira leitura. Tem em conta os 
processos tradicionais de preparação de géneros alimentícios, mas não foi aprovada pelo 
Conselho.  

Alteração 10

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 4 – alínea a)

Posição comum do Conselho Alteração

a) Não representem, com base nos dados 
científicos disponíveis, uma preocupação 
em termos de segurança para a saúde dos 
consumidores; e

Não representem, com base nos dados 
científicos disponíveis e de acordo com o 
princípio da precaução, uma preocupação 
em termos de segurança para a saúde dos 
consumidores; e

Or. en

Justificação

A alteração 17 foi aprovada pelo Parlamento em primeira leitura. Tal como acontece na 
legislação actualmente em vigor em matéria de aditivos alimentares, a existência de um 
benefício claro para o consumidor deve constituir um critério fundamental do processo de 
autorização dos aromas. 

Alteração 11

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 4 – alínea b-A) (nova)

Posição comum do Conselho Alteração

b-A) A sua utilização traz vantagens e 
benefícios para o consumidor e;

Or. en

Justificação

A alteração 19 aprovada na primeira leitura visa equilibrar vantagens e desvantagens na 
adição de aromas aos alimentos. 
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Alteração 12

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 4 – alínea b-B (nova)

Posição comum do Conselho Alteração

b-B)Há uma necessidade tecnológica
razoável.

Or. en

Justificação

A alteração 20 aprovada pelo Parlamento em primeira leitura salienta a posição desta 
instituição relativamente ao processo de autorização dos aromas. As alterações 11 e 12 
recomendam uma utilização moderada dos aromas nos alimentos.

Alteração 13

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 6 – nº 2

Posição comum do Conselho Alteração

2. Sem prejuízo do Regulamento ( CEE ) 
n.º 1576/89 , os teores máximos de
determinadas substâncias, naturalmente 
presentes em aromas e/ou em ingredientes 
alimentares com propriedades 
aromatizantes, nos géneros alimentícios 
compostos enumerados na Parte B do 
Anexo III não devem ser ultrapassados em 
resultado da utilização, nos e sobre os 
géneros alimentícios, de aromas e/ou de 
ingredientes alimentares com 
propriedades aromatizantes. Os teores 
máximos das substâncias enumeradas no 
Anexo III aplicam-se aos géneros 
alimentícios tal como comercializados, 
salvo menção em contrário. Em 
derrogação deste princípio, no que se 
refere aos géneros alimentícios secos e/ou 
concentrados que é necessário 

2. Quando houver uma preocupação 
científica justificada de que determinadas 
substâncias, naturalmente presentes em 
aromas e em ingredientes alimentares com 
propriedades aromatizantes, em alimentos 
compostos possam representar uma 
preocupação em termos de segurança 
para a saúde dos consumidores, a 
Comissão pode, por iniciativa própria ou 
com base em informações prestadas pelos 
Estados-Membros, e após parecer da 
Autoridade, fixar teores máximos para 
estas substâncias, que serão enumeradas
na Parte B do Anexo III.
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reconstituir, os teores máximos aplicam-
se aos géneros alimentícios tal como 
reconstituídos de acordo com as 
instruções constantes do rótulo, tendo em 
conta o factor mínimo de diluição.

Or. en

Justificação

A alteração 21 foi aprovada pelo Parlamento em primeira leitura. O objectivo de alargar o 
âmbito de aplicação do Regulamento para incluir ingredientes alimentares com propriedades 
aromatizantes é contribuir para o controlo de certas substâncias naturalmente presentes em 
aromas e em ingredientes alimentares com propriedades aromatizantes. Os níveis máximos 
devem ser elencados na parte B do Anexo III, na sequência do parecer da Autoridade sempre 
que haja uma preocupação científica justificada de que essas substâncias presentes em 
alimentos compostos possam representar uma preocupação em termos de segurança para a 
saúde dos consumidores. 

Alteração 14

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 6 – nº 2-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

2-A. Por derrogação ao ponto 2, os teores 
máximos não se aplicam sempre que um 
género alimentício composto não 
contenha qualquer aroma aditado e os 
únicos ingredientes alimentares com 
propriedades aromatizantes que lhe foram 
acrescentados sejam ervas aromáticas 
frescas, secas ou congeladas e especiarias.

Or. en

Justificação

A alteração 46 foi aprovada pelo Parlamento em primeira leitura. Não há provas de que uma 
planta apresente os mesmo efeitos toxicológicos preocupantes que cada um dos seus 
componentes. O estabelecimento de níveis máximos para tais compostos pode conduzir a uma 
maior utilização de extractos de ervas e o Parlamento duvida que tal propicie uma maior 
protecção do consumidor.
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Alteração 15

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 15 – nº 1 – alínea e) – subalínea ii)

Posição comum do Conselho Alteração

ii) Do nome de cada uma das restantes 
substâncias ou materiais presentes no 
produto ou, se for caso disso, do respectivo 
número E;

(ii) Do nome de cada uma das restantes 
substâncias ou materiais presentes no 
produto ou, se for caso disso, do respectivo 
número E, bem como a indicação 
"produzidos a partir de OGM";

Or. en

Justificação

A alteração 27 foi  aprovada pelo Parlamento.  Há que, além disso, esclarecer as disposições 
em matéria de rotulagem no que respeita às enzimas produzidas a partir de OGM que rege as 
disposições vigentes sobre a rotulagem previstas no Regulamento (CE) nº 1829/2003 relativo 
a géneros alimentícios e a alimentos para animais geneticamente modificados.

Alteração 16

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 19 – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. O produtor ou utilizador de uma 
substância aromatizante ou os seus 
representantes devem, a pedido da 
Comissão, informá-la da quantidade de 
substância adicionada aos géneros 
alimentícios na Comunidade, durante um 
período de 12 meses, bem como dos teores 
de utilização para cada categoria 
alimentar na Comunidade. A Comissão 
põe essas informações à disposição dos 
Estados-Membros.

1. O produtor ou utilizador de uma 
substância aromatizante ou os seus 
representantes devem, a pedido da 
Comissão, informá-la da quantidade de 
substância adicionada aos géneros 
alimentícios na Comunidade, durante um 
período de 12 meses. As informações 
fornecidas neste contexto são tratadas 
como dados confidenciais. A Comissão 
põe à disposição dos Estados-Membros a 
informação sobre os teores de utilização 
para cada categoria alimentar na 
Comunidade.

Or. en
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Justificação

A relatora reintroduz a parte reformulada da alteração 31, que tinha sido aprovada e que foi 
suprimida pelo Conselho. 

Alteração 17

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 19 – nº 3

Posição comum do Conselho Alteração

3. O produtor ou utilizador de aromas e/ou 
materiais de base deve informar 
imediatamente a Comissão de quaisquer 
novas informações de carácter científico ou 
técnico que possam afectar a avaliação da 
segurança do aroma e/ou dos materiais de 
base.

3. O produtor ou utilizador de aromas e/ou 
materiais de base deve informar 
imediatamente a Comissão de quaisquer 
novas informações de carácter científico ou 
técnico de que tenha conhecimento e de 
que disponha que possam afectar a 
avaliação da segurança do aroma e/ou dos 
materiais de base.

Or. en

Justificação

Parte da alteração 31 aprovada pelo Parlamento em primeira leitura.

Alteração 18

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 20 – nº 2

Posição comum do Conselho Alteração

2. Depois de consultada a Autoridade, é 
aprovada, pelo procedimento de 
regulamentação a que se refere o n.º 2 do 
artigo 21.º até….., uma metodologia 
comum para a recolha de informações 
pelos Estados-Membros relativamente ao 
consumo e à utilização de aromas 
constantes da lista comunitária e das 
substâncias enumeradas no Anexo III.

2. Depois de consultada a Autoridade, é 
aprovada, pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 21.º até….., uma 
metodologia comum para a recolha de 
informações pelos Estados-Membros 
relativamente ao consumo e à utilização de 
aromas constantes da lista comunitária e 
das substâncias enumeradas no Anexo III.

Or. en
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Justificação

A alteração 32, aprovada pelo Parlamento em primeira leitura,  é necessária para adaptar o 
texto às disposições da nova decisão relativa à comitologia.

Alteração 19

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 29.º
Directiva 2000/13/CE
Anexo III – ponto 1 – travessão 2

Posição comum do Conselho Alteração

– pelo termo "aroma(s) de fumo", se o 
componente aromatizante contiver aromas 
tal como definidos na alínea f) do n.º 2 do 
artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º …./…* 
e conferir aos géneros alimentícios um 
aroma a fumado.

pelo termo "aroma(s) de fumo", ou um 
nome ou uma descrição mais específicos 
do(s) aroma(s) de fumo, se o componente 
aromatizante contiver aromas tal como 
definidos na alínea f) do n.º 2 do artigo 3.º 
do Regulamento (CE) n.º …./…* e conferir 
aos géneros alimentícios um aroma a 
fumado.

Or. en

Justificação

A presente alteração, aprovada pelo Parlamento em primeira leitura, propicia a 
possibilidade de fazer referência a aromas de fumo específicos, por forma a que os 
consumidores sejam devidamente informados relativamente ao aroma de salmão, aroma de 
“bacon”, aroma de "barbecue" etc.

Alteração 20

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 29
Directiva 2000/13/CE
Anexo III – ponto 2-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

2-A. Para os aromas produzidos a partir 
de um material de base abrangido pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento (CE) 
nº 1829/2003, a indicação "produzidos a 
partir de OGM" deve ser referida no 
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rótulo.

Para os aromas produzidos por um 
organismo abrangido pelo âmbito de 
aplicação do Regulamento (CE) 
nº 1829/2003, não é necessária qualquer 
rotulagem específica.

Or. en

Justificação

Alteração 38 aprovada pelo Parlamento em primeira leitura. É necessário voltar a repeti-la.

Alteração 21

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 30 – parágrafo 2

Posição comum do Conselho Alteração

O presente regulamento é aplicável a partir 
de ….

O presente regulamento é aplicável a partir 
de …. Não obstante, o artigo 10.º é 
aplicável 18 meses após a entrada em 
vigor da lista comunitária.

Or. en

Justificação

Alteração 44 aprovada pelo Parlamento em primeira leitura.

Alteração 22

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 30 – parágrafo 3

Posição comum do Conselho Alteração

Os artigos 10.º, 26.º e 27.º são aplicáveis a 
partir da data de aplicação da lista 
comunitária. 

Os artigos 26.º e 27.º são aplicáveis a partir 
da data de aplicação da lista comunitária.
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Or. en

Justificação

Alteração 44 aprovada pelo Parlamento em primeira leitura.

Alteração 23

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Anexo III – Parte B

Posição comum do Conselho

Parte B: Teores máximos de determinadas substâncias, naturalmente presentes em aromas e 
ingredientes alimentares com propriedades aromatizantes, em certos géneros 
alimentícios compostos tal como consumidos aos quais foram adicionados aromas 
e/ou ingredientes alimentares com propriedades aromatizantes

Esses teores máximos não serão aplicáveis aos géneros alimentícios compostos, preparados 
e consumidos no próprio local, a que não foram adicionados aromas, e que contenham 
apenas ervas e especiarias como ingredientes alimentares com propriedades aromatizantes.

Nome da substância Géneros alimentícios compostos nos quais a 
presença da substância é limitada 

Teor máximo mg/kg

Beta–azarona Bebidas alcoólicas 1,0
1–alil–4-
metoxibenzeno,
estragol

Lacticínios
Frutas, produtos hortícolas (incluindo 
cogumelos, raízes, tubérculos e 
leguminosas), frutos de casca rija e sementes 
transformados
Produtos da pesca
Bebidas não alcoólicas

50
50

50
10

Ácido cianídrico Nogado, maçapão ou seus sucedâneos ou 
produtos similares
Frutos de caroço em lata
Bebidas alcoólicas

50

5
35

Mentofurano Confeitos que contenham hortelã ou hortelã-
pimenta, à excepção de microconfeitos 
destinados a refrescar o hálito
Microconfeitos destinados a refrescar o 
hálito
Pastilha elástica
Bebidas alcoólicas que contenham hortelã 
ou hortelã-pimenta

500

3000
1000
200

4–alil–1,2-
dimetoxibenzeno 

Lacticínios
Preparados de carne e produtos à base de 

20
15
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metileugenol carne, incluindo aves de capoeira e caça
Preparados de peixe e produtos derivados de 
peixe
Sopas e molhos
Salgados prontos a consumir
Bebidas não alcoólicas

10
60
20
1

Pulegona Confeitos que contenham hortelã ou hortelã-
pimenta, à excepção de microconfeitos 
destinados a refrescar o hálito
Microconfeitos destinados a refrescar o 
hálito 
Pastilha elástica
Bebidas não alcoólicas que contenham 
hortelã ou hortelã-pimenta
Bebidas alcoólicas que contenham hortelã 
ou hortelã-pimenta

250

2000
350
20

100

Quassina Bebidas não alcoólicas
Produtos de panificação
Bebidas alcoólicas 

0,5
1
1.5

1–alil–3,4-metileno-
dioxibenzeno, safrol

Preparados de carne e produtos à base de 
carne, incluindo aves de capoeira e caça
Preparados de peixe e produtos derivados de 
peixe
Sopas e molhos
Bebidas não alcoólicas

15

15
25
1

Teucrina A Bebida espirituosa com sabor amargo ou 
"bitter"
Licores com sabor amargo
Outras bebidas alcoólicas

5
5
2

Tuiona (alfa e beta) Bebidas alcoólicas, à excepção das 
produzidas a partir da espécie Artemisia
Bebidas alcoólicas produzidas a partir da 
espécie Artemisia
Bebidas não alcoólicas produzidas a partir 
da espécie Artemisia

10

35
0,5

Cumarina Produtos de pastelaria tradicionais ou 
sazonais cujo rótulo indique que contêm 
canela
Cereais para o pequeno-almoço, incluindo 
"muesli"
Produtos de pastelaria fina, excepto os 
produtos de pastelaria tradicionais ou 
sazonais cujo rótulo indique que contêm 
canela
Sobremesas

50 

20 
15 

5 

Alteração do Parlamento
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Parte B: Teores máximos de determinadas substâncias, naturalmente presentes em aromas e 
ingredientes alimentares com propriedades aromatizantes, em certos géneros 
alimentícios compostos tal como consumidos aos quais foram adicionados aromas 
e/ou ingredientes alimentares com propriedades aromatizantes

Nome da 
substância

Géneros alimentícios compostos nos quais a 
presença da substância é limitada

Nível máximo
[mg/kg]

▐

Or. en

Justificação

A alteração aprovada pelo Parlamento em primeira leitura associada à alteração ao n.º 2 do 
artigo 5.º  apresenta uma lista em branco enquanto as substâncias indesejáveis naturalmente
presentes nos aromas não forem consideradas potencialmente perigosas pela Autoridade. 
Uma solução semelhante é posta em prática no artigo 8º e no Anexo III do Regulamento (CE) 
nº 1925/2006 relativo à adição de vitaminas, minerais e determinadas outras substâncias aos 
alimentos. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em relação à proposta original, o Conselho reorganizou, na Posição Comum, os artigos e 
designações de capítulos no Regulamento e clarificou algumas questões menos claras 
tornando-o mais transparente. Ao fazê-lo, teve em conta algumas das alterações do 
Parlamento, embora não tenha incluído algumas das alterações que o Parlamento considerou 
essenciais em primeira leitura. Não se afigura suficiente reforçar apenas o mercado interno 
assegurando um nível equitativo de concorrência para todos os produtores; os interesses do 
consumidor devem também ser tidos em consideração, nomeadamente o seu desejo de 
alimentos o mais naturais possíveis.

Assim sendo, o Parlamento tenciona defender as alterações que apresentou em primeira 
leitura que entenda constituírem a base de um regulamento equilibrado e viável, tendo em 
consideração o desenvolvimento científico e tecnológico.

Nem todos os aromas seguros de um ponto de vista toxicológico são benéficos para os 
consumidores. O Parlamento deseja destacar em particular o direito de opção. No quadro do 
processo de aprovação de aromas, “as necessidades tecnológicas razoáveis” encontram-se 
articuladas com outras estratégias da UE, nomeadamente a redução da obesidade, na medida 
em que a adição de aromas excessivamente fortes pode servir para ocultar a má qualidade de 
alimentos preparados.
O Conselho e o Parlamento tem uma abordagem diferente relativamente à questão de 
determinados ingredientes alimentares com propriedades aromatizantes para utilização nos e 
sobre os alimentos e aos níveis máximos desses ingredientes enunciados no Anexo III.

O Comité Científico da Alimentação Humana e a Autoridade Europeia para Segurança dos 
Alimentos confirmaram a tese de que o safrol, o estragol e o metileugenol da classe química 
dos alquenilbenzenos que ocorrem naturalmente em ervas aromáticas e especiarias, são 
genotóxicos e carcinogénicos. A sua carcinogenicidade foi provada em ensaios com animais, 
embora tenham sido utilizadas doses relativamente elevadas. Nem o Comité Científico da 
Alimentação Humana, nem a Autoridade Europeia para Segurança Alimentar foram 
incumbidos de investigar as eventuais interacções entre estas substâncias indesejáveis e outras 
substâncias presentes em ervas aromáticas e especiarias.  É possível que a sua reacção nos 
alimentos não seja a mesma do que a reacção quando analisados separadamente. É importante 
notar que as pessoas que ingerem alimentos que contenham alquenilbenzenos estão expostas a 
doses bastantes mais baixas do que quando os mesmos são usados em ensaios com animais.

O Parlamento tomou nota do argumento aduzido pelo Conselho de que os níveis máximos 
autorizados no anexo III já se encontram estipulados na Directiva 83/388/CE, mas entende 
que esse argumento evidencia que a justificação para limitar a utilização de ervas aromáticas e 
de especiarias em alimentos preparados é (ainda) insuficiente. Nos últimos 20 anos, os 
Estados-Membros não desenvolveram uma metodologia para supervisionar os efeitos de 
imposição de tais limites e não realizaram quaisquer investigações neste domínio.

O Parlamento entende, por conseguinte, que não está provado que os alimentos preparados 
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nos quais se encontram naturalmente presentes determinados ingredientes que figuram no 
Anexo III tenham o mesmo potencial toxicológico como determinados ingredientes naturais 
quando os mesmos são testados separadamente. A sua posição alicerça-se em estudos 
toxicológicos recentes que têm em conta o facto de as pessoas estarem expostas a 
alquenilbenzenos em matrizes alimentares complexas. Os efeitos na matriz de alimentos ou de 
uma combinação de alimentos em determinados ingredientes presentes na natureza são 
conhecidos. São causados por relações químicas com outras partes do alimento ou através da 
acção de outros ingredientes que aumentam ou reduzem os efeitos. Pressupõe-se que esses 
efeitos sejam distintos de caso para caso, razão pela qual têm de ser investigados numa base 
casuística.

O Parlamento preconiza a inversão do ónus da prova neste domínio. É contestável o princípio 
de que os produtores de ervas e especiarias tenham de refutar a presunção jurídica da 
nocividade de cada produto separadamente. Seria mais lógico que o procedimento fosse 
inverso. Sempre que existam suspeitas cientificamente justificadas de que determinadas 
substâncias constantes dos alimentos ingeridos pelo ser humano possam ser nocivas para a 
saúde, os valores máximos admissíveis poderiam ser incluídos no Anexo III, com base num 
parecer sobre a matéria emitido pela Agência Europeia da Segurança Alimentar.

O Parlamento também teve em consideração o facto de os princípios activos em misturas de 
ervas se alterarem numa base sazonal. As alterações sazonais exigiriam a realização de 
ensaios onerosos que provavelmente seriam superiores ao valor de mercado das misturas de 
ervas e de especiarias, pelo que os produtores de alimentos preparados poderiam decidir 
previamente substituir as ervas por aromas. Ora, tal não é o que os consumidores europeus 
querem. Ao assumir esta posição, o Parlamento também teve em consideração o facto de o 
Regulamento não circunscrever a utilização de ervas e especiarias enquanto tais e de, na 
Posição Comum, o Conselho também ter abolido os valores máximos para substâncias do 
Anexo III aditadas aos preparados alimentares in situ. O Parlamento entende que a 
justificação para tal – a suposta existência de uma pequena proporção de substâncias nocivas 
em alimentos preparados dessa forma – poderia ser alargada aos alimentos preparados em 
geral.
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