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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 às enzimas alimentares e 
que altera a Directiva 83/417/CEE do Conselho, o Regulamento (CE) n.º 1493/1999 do 
Conselho, a Directiva 2000/13/CE, a Directiva 2001/112/CE do Conselho e o 
Regulamento (CE) n.º 258/97
(16676/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0144(COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (16676/2007 – C6-0000/2008),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2006)0425),

– 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 4

Posição comum do Conselho Alteração

(4)  O presente regulamento deverá 
abranger apenas as enzimas adicionadas 
aos géneros alimentícios para desempenhar 
uma função tecnológica no fabrico, 
transformação, preparação, tratamento, 
embalagem, transporte ou armazenagem 
desses géneros alimentícios, incluindo as 
enzimas usadas como auxiliares 
tecnológicos (a seguir designadas "enzimas 

(4)  O presente regulamento deverá 
abranger apenas as enzimas adicionadas 
aos géneros alimentícios para desempenhar 
uma função tecnológica no fabrico, 
transformação, preparação, tratamento, 
embalagem, transporte ou armazenagem 
desses géneros alimentícios, incluindo as 
enzimas usadas como auxiliares 
tecnológicos (a seguir designadas "enzimas 

                                               
1 Textos Aprovados de 10.7.2007, P6_TA(2007)0322.
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alimentares"). Por conseguinte, o 
respectivo âmbito de aplicação não deverá 
ser alargado às enzimas que não são 
adicionadas aos géneros alimentícios para 
desempenhar uma função tecnológica mas 
sim para o consumo humano, como é o 
caso das enzimas com objectivos 
nutricionais. Não deverão ser consideradas 
como enzimas alimentares as culturas 
microbianas tradicionalmente usadas na 
produção de géneros alimentícios, como 
queijo ou vinho, que podem 
incidentalmente produzir enzimas mas não 
são usadas especificamente para as 
produzir.

alimentares"). Por conseguinte, o 
respectivo âmbito de aplicação não deverá 
ser alargado às enzimas que não são 
adicionadas aos géneros alimentícios para 
desempenhar uma função tecnológica mas 
sim para o consumo humano, como é o 
caso das enzimas com objectivos 
nutricionais ou digestivos. Não deverão ser 
consideradas como enzimas alimentares as 
culturas microbianas tradicionalmente 
usadas na produção de géneros 
alimentícios, como queijo ou vinho, que 
podem incidentalmente produzir enzimas 
mas não são usadas especificamente para 
as produzir.

Or. en

Justificação

Alteração aprovada pelo Parlamento em primeira leitura (alteração 3). Deve ficar bem claro 
que o âmbito de aplicação deste regulamento não deve abranger as enzimas destinadas a 
consumo humano, como as enzimas para fins nutricionais ou as enzimas utilizadas como 
coadjuvantes da digestão.

Alteração 2

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 6

Posição comum do Conselho Alteração

(6)  As enzimas alimentares só deverão ser 
aprovadas e usadas se preencherem os 
critérios definidos no presente 
regulamento. A utilização das enzimas 
alimentares deve ser segura, deve decorrer 
de uma necessidade tecnológica e não deve 
induzir o consumidor em erro. 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 
aprovação das enzimas alimentares deverá 

(6)  As enzimas alimentares só deverão ser 
aprovadas e usadas se preencherem os 
critérios definidos no presente 
regulamento. A utilização das enzimas 
alimentares deve ser segura, deve decorrer 
de uma necessidade tecnológica e não deve 
induzir o consumidor em erro. 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 
aprovação das enzimas alimentares deverá 
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também tomar em consideração outros 
factores relevantes em relação à matéria 
em apreço, que inclui factores sociais, 
económicos, tradicionais, éticos e 
ambientais e a exequibilidade dos 
controlos.

também tomar em consideração outros 
factores relevantes em relação à matéria 
em apreço, que inclui factores sociais, 
económicos, tradicionais, éticos e 
ambientais e a exequibilidade dos controlos
e, se for caso disso, o princípio de 
precaução.

Or. en

Justificação

Esta alteração baseia-se numa alteração aprovada pelo Parlamento em primeira leitura
(alteração 6). Na opinião do Parlamento, o princípio de precaução deve estar no centro da 
avaliação das enzimas alimentares.

Alteração 3

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 3 - n.º 2 - alínea b-A) (nova)

Posição comum do Conselho Alteração

b-A)  "Obtido mediante OGM", derivado 
por utilizar um OGM como último 
organismo vivo no processo de produção, 
mas não contendo nem sendo constituído 
por OGM nem obtido a partir de OGM.

Or. en

Justificação

Esta alteração baseia-se numa alteração aprovada em primeira leitura (alteração 14). É 
importante zelar pela coerência do regulamento com as definições de OGM utilizadas nos 
regulamentos específicos (Regulamento (CE) n.° 1829/2003 e Regulamento (CE) n.° 
1830/2003), a fim de evitar qualquer confusão de ordem terminológica.
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Alteração 4

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 3 - n.º 2 - alínea b-B) (nova)

Posição comum do Conselho Alteração

b-B)  “Quantum satis”, significa que não 
é especificado qualquer teor máximo. 
Todavia, as enzimas devem ser utilizadas 
de acordo com as boas práticas de fabrico, 
em quantidade não superior à necessária 
para a obtenção do resultado pretendido e 
desde que não induzam em erro o 
consumidor.

Or. en

Justificação

Esta alteração baseia-se numa alteração aprovada pelo Parlamento em primeira leitura 
(alteração 14). Quantum satis: deve inserir-se neste artigo, juntamente com as outras 
definições, uma definição da expressão "quantum satis", referida na alínea f) do artigo 12º da 
proposta da Comissão.

Alteração 5

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 6 - alíneas a) a c)

Posição comum do Conselho Alteração

a)  Não representar, com base nos dados 
científicos disponíveis, uma preocupação 
em termos de segurança para a saúde dos 
consumidores, ao nível de utilização 
proposto; e

a)  Não representar, com base nos dados 
científicos disponíveis e no princípio de
precaução, uma preocupação em termos de 
segurança para a saúde dos consumidores, 
ao nível de utilização proposto; e

b)  Existir uma necessidade tecnológica 
razoável; e

b)  Existir uma necessidade tecnológica 
razoável; e

c)  A sua utilização não induzir o 
consumidor em erro.

c)  A sua utilização não induzir o 
consumidor em erro. Induzir o 
consumidor em erro inclui, por exemplo, 
as alegações relacionadas com a 
natureza, a frescura e a qualidade dos 
ingredientes utilizados, com o carácter 
natural de um produto ou do processo de 
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produção, com o valor nutricional do 
produto ou com o seu teor de frutos e 
produtos hortícolas.

Or. en

Justificação

Retoma parcialmente uma alteração aprovada pelo Parlamento em primeira leitura 
(alteração 16). Na opinião do Parlamento, o princípio de precaução deve estar no centro da 
avaliação e, por conseguinte, deve ser mencionado num artigo. Além disso, o significado da 
frase “induzir o consumidor em erro” deve ser claro e transparente.

Alteração 6

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 7 - n.º 2 - alíneas c) e d)

Posição comum do Conselho Alteração

c)  Se for caso disso, os géneros 
alimentícios a que a enzima alimentar pode 
ser adicionada;

c)  Os géneros alimentícios a que a enzima 
alimentar pode ser adicionada;

d)  Se for caso disso, as condições em que 
a enzima alimentar pode ser utilizada; 
sempre que tal seja apropriado, não é 
fixado qualquer teor máximo para uma 
enzima alimentar. Nesse caso, a enzima 
alimentar é utilizada em conformidade com 
o princípio quantum satis;

d)  As condições em que a enzima 
alimentar pode ser utilizada; sempre que tal 
seja apropriado, não é fixado qualquer teor 
máximo para uma enzima alimentar. Nesse 
caso, a enzima alimentar é utilizada em 
conformidade com o princípio quantum 
satis;

Or. en

Justificação

Esta alteração baseia-se numa alteração aprovada em primeira leitura (alteração 19). Na 
opinião do Parlamento, a autorização de uma enzima alimentar deve estar mais 
especificamente relacionada com as condições de utilização e os requisitos de rotulagem.
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Alteração 7

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 12 - n.º 1 - alínea b-A) (nova)

Posição comum do Conselho Alteração

b-A)  Se for caso disso, uma indicação de 
que a enzima alimentar contém ou foi 
produzida a partir de organismos 
geneticamente modificados tal como 
previsto no Regulamento (CE) n.° 
1829/2003 relativo a géneros alimentícios 
e alimentos para animais geneticamente 
modificados1 e no Regulamento (CE) n.° 
1830/2003 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 modificados2.
_____________
1 JO L 268 de 18.10.2003, p. 1. Regulamento com 
a última redacção que lhe foi dada pelo 
Regulamento (CE) n.° 1981/2006 da Comissão 
(JO L 368 de 23.12.2006, p. 99).
2 JO L 268 de 18.10.2003, p. 24.

Or. en

Justificação

Esta alteração baseia-se numa alteração aprovada em primeira leitura (alteração 37). A 
posição do Conselho sobre a rotulagem dos OGM não é satisfatória. O Parlamento pretende 
que a rotulagem seja mais clara caso a enzima alimentar contenha ou tenha sido produzida a 
partir de organismos geneticamente modificados.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Objectivo da proposta:

Actualmente, não existe a nível europeu nem uma avaliação da segurança nem um 
procedimento de autorização das enzimas alimentares, à excepção das que são consideradas 
aditivos alimentares. A indústria tem exercido pressão no sentido de uma harmonização da 
legislação que estabeleça um procedimento de autorização comum aplicável às enzimas 
alimentares, dado que a ausência de normas comunitárias neste domínio deu azo a práticas 
comerciais desleais, tem impedido o crescimento do sector e provocou uma “discriminação 
invertida” dos produtores nacionais de géneros alimentícios nos países em que vigoram 
normas mais estritas.

O regulamento proposto tem por objectivo harmonizar a legislação que controla a utilização 
de enzimas na transformação de alimentos a nível da UE, a fim de proteger a saúde humana e 
promover a lealdade das trocas comerciais e a concorrência.

Opinião do relator sobre a posição comum: 

O relator acolhe favoravelmente o considerando 13 do texto do Conselho, que aceita a 
sugestão do Parlamento de permitir que a Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (EFSA) adopte um procedimento de “autorização acelerada” das enzimas 
alimentares que já se encontram no mercado, dado que grande parte delas já foram avaliadas 
por Estados-Membros onde existem procedimentos nacionais de autorização bem 
estabelecidos, como a Dinamarca, a França ou o Reino Unido.  Congratula-se igualmente com 
a simplificação das disposições relativas à rotulagem introduzidas pelo Conselho, que serão 
aplicadas transversalmente graças ao pacote legislativo sobre os aditivos alimentares, as 
enzimas alimentares e os aromas alimentares que visa melhorar a segurança dos alimentos. 
Contudo, o Parlamento gostaria de manter diversas alterações importantes que aprovou na 
primeira leitura da proposta de regulamento apresentada pela Comissão. Por essa razão, o 
relator reafirmou a opinião do Parlamento de que o princípio de precaução deve estar no 
centro de qualquer avaliação dos riscos e deve ser salientado na proposta.  Em primeira 
leitura, o Parlamento reforçou também as disposições relativas à protecção dos consumidores 
a fim de garantir que a utilização de uma enzima alimentar não induza o consumidor em erro 
quanto à natureza, qualidade ou conteúdo de um produto, tendo este conceito sido 
reintroduzido. 
As enzimas alimentares não são, nem podem ser, microrganismos geneticamente modificados. 
Contudo, é provável que, no futuro, um número crescente de enzimas possa derivar de OGM. 
Importa salientar esta distinção, de forma a evitar mal entendidos ou preocupações 
injustificadas e, simultaneamente, garantir a transparência para os consumidores. 
Consequentemente, o relator retomou algumas alterações pertinentes aprovadas em primeira 
leitura. 

O relator espera que esta proposta seja aprovada sem demora, para que seja possível adoptar 
normas harmonizadas e garantir um elevado nível de segurança dos alimentos. 
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