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Alteração 34
Giuseppe Castiglione

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A rotulagem presta informações 
obrigatórias, voluntárias e adicionais. As 
informações obrigatórias devem combinar 
exigências de rotulagem básicas e as que se 
dirigem especificamente às 
matérias-primas para alimentação animal 
ou aos alimentos compostos para animais, 
respectivamente, assim como exigências 
adicionais, em caso de alimentos dietéticos.

(15) A rotulagem presta informações 
obrigatórias, voluntárias e adicionais. As 
informações obrigatórias devem combinar 
exigências de rotulagem básicas e as que se 
dirigem especificamente às 
matérias-primas para alimentação animal 
ou aos alimentos compostos para animais, 
respectivamente, assim como exigências 
adicionais, em caso de alimentos dietéticos. 
As indicações de carácter facultativo 
devem ser descritas nas especificações 
técnicas do produto e certificadas por um 
Organismo de Controlo.  

Or. it

Alteração 35
Giuseppe Castiglione

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Em consequência das crises da EEB e 
das dioxinas, foi introduzida em 2002 a 
obrigação de indicar a percentagem por 
peso de todas as matérias-primas para 
alimentação animal nos alimentos 
compostos para animais. Paralelamente, o 
nível de segurança da alimentação humana 
e animal foi, entretanto, significativamente 
melhorado através do Regulamento (CE) 
n.º 178/2002 e do Regulamento (CE) n.º 
183/2005 e respectivas medidas de 
aplicação, a saber, a incidência da 

(17) Em consequência das crises da EEB e 
das dioxinas, foi introduzida em 2002 a 
obrigação de indicar a percentagem por 
peso de todas as matérias-primas para 
alimentação animal nos alimentos 
compostos para animais. Paralelamente, o 
nível de segurança da alimentação humana 
e animal foi, entretanto, significativamente 
melhorado através do Regulamento (CE) 
n.º 178/2002 e do Regulamento (CE) n.º 
183/2005 e respectivas medidas de 
aplicação, a saber, a incidência da 
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responsabilidade nos operadores das 
empresas do sector alimentar (humano e 
animal), o sistema de rastreabilidade 
melhorado, a introdução do princípio 
HACCP nas empresas do sector da 
alimentação animal e os guias de boas 
práticas de higiene nas mesmas empresas. 
Estas realizações positivas, espelhadas nas 
notificações ao sistema de alerta rápido 
aplicável aos alimentos para consumo 
humano e alimentos para animais, 
justificam que a obrigação de indicar a 
percentagem por peso de todas as matérias-
primas presentes nos alimentos compostos 
para animais deva ser abandonada. As 
percentagens exactas podem ser dadas 
numa base voluntária.

responsabilidade nos operadores das 
empresas do sector alimentar (humano e 
animal), o sistema de rastreabilidade 
melhorado, a introdução do princípio 
HACCP nas empresas do sector da 
alimentação animal e os guias de boas 
práticas de higiene nas mesmas empresas. 
Estas realizações positivas, espelhadas nas 
notificações ao sistema de alerta rápido 
aplicável aos alimentos para consumo 
humano e alimentos para animais, 
justificam que a obrigação de indicar a 
percentagem por peso de todas as matérias-
primas presentes nos alimentos compostos 
para animais deva ser abandonada. As 
percentagens exactas podem ser dadas 
numa base voluntária; tal indicação deve 
ser objecto de procedimentos de 
certificação por parte de um Organismo 
de Controlo.

Or. it

Alteração 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Em determinados domínios, onde o 
produtor não é obrigado a proceder à 
rotulagem de pormenores, o cliente deve 
ter a possibilidade de requerer informações 
adicionais. Não obstante, a indicação das 
matérias-primas para alimentação animal 
presentes nos alimentos compostos para 
animais por ordem descendente de peso já 
presta importantes informações sobre os 
dados relativos à composição. Tendo em 
conta os recentes desenvolvimentos da 
legislação comunitária, que fornecem 
maiores garantias no atinente, em especial, 
ao HACCP, à rastreabilidade, às regras 
estritas de higiene e ao desenvolvimento de 

(19) Em determinados domínios, onde o 
produtor não é obrigado a proceder à 
rotulagem de pormenores, o cliente deve 
ter a possibilidade de requerer informações 
adicionais. Não obstante, a indicação das 
matérias-primas para alimentação animal 
presentes nos alimentos compostos para 
animais por ordem descendente de peso já 
presta importantes informações sobre os 
dados relativos à composição.  Tendo em 
conta os recentes desenvolvimentos da 
legislação comunitária, que fornecem 
maiores garantias no atinente, em especial, 
ao HACCP, à rastreabilidade, às regras 
estritas de higiene e ao desenvolvimento de 
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guias comunitários de boas práticas de 
higiene, o fabricante deve ser autorizado a 
rejeitar o pedido, caso considere que a 
divulgação das informações solicitadas 
infringe os seus direitos de propriedade 
intelectual. Esta recusa não afectaria a 
segurança da alimentação humana e 
animal, uma vez que as autoridades 
competentes têm sempre o direito de obter 
as percentagens exactas de todas as 
matérias-primas para alimentação animal. 

guias comunitários de boas práticas de 
higiene, o fabricante deve ser autorizado a 
limitar o pedido a informações sobre as 
matérias-primas que representem, em 
cada caso, mais de 2 % do peso do 
alimento composto, caso possa comprovar 
que a divulgação das informações 
solicitadas infringe os seus direitos de 
propriedade intelectual. Esta recusa não 
afectaria a segurança da alimentação 
humana e animal, uma vez que as 
autoridades competentes têm sempre o 
direito de obter as percentagens exactas de 
todas as matérias-primas para alimentação 
animal e devem transmitir aos 
consumidores estas informações em caso 
de suspeita fundamentada de violação da 
legislação aplicável. 

Or. de

Justificação

A alteração 3 foi completada após debate na comissão. 

O fabricante só deve invocar o seu direito de propriedade intelectual quando o possa 
comprovar. Além disso, de acordo com os fabricantes, a propriedade intelectual só é 
relevante para as micro-componentes, que representam, em cada caso, menos de 2% dos 
alimentos compostos para animais. 

Alteração 37
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Em determinados domínios, onde o 
produtor não é obrigado a proceder à 
rotulagem de pormenores, o cliente deve 
ter a possibilidade de requerer informações 
adicionais. Não obstante, a indicação das 
matérias-primas para alimentação animal 

(19) Em determinados domínios, onde o 
produtor não é obrigado a proceder à 
rotulagem de pormenores, o cliente deve 
ter a possibilidade de requerer informações 
adicionais. Não obstante, a indicação das 
matérias-primas para alimentação animal 
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presentes nos alimentos compostos para 
animais por ordem descendente de peso já 
presta importantes informações sobre os 
dados relativos à composição. Tendo em 
conta os recentes desenvolvimentos da 
legislação comunitária, que fornecem 
maiores garantias no atinente, em 
especial, ao HACCP, à rastreabilidade, às 
regras estritas de higiene e ao 
desenvolvimento de guias comunitários de 
boas práticas de higiene, o fabricante deve 
ser autorizado a rejeitar o pedido, caso 
considere que a divulgação das 
informações solicitadas infringe os seus 
direitos de propriedade intelectual. Esta 
recusa não afectaria a segurança da 
alimentação humana e animal, uma vez 
que as autoridades competentes têm 
sempre o direito de obter as percentagens 
exactas de todas as matérias-primas para 
alimentação animal.

presentes nos alimentos compostos para 
animais por ordem descendente de peso já 
presta importantes informações sobre os 
dados relativos à composição. 

Or. de

Justificação

A tolerância de +/- 15% na indicação da composição dos alimentos para animais 
corresponde ao disposto no acórdão do Tribunal de Justiça relativo à rotulagem de alimentos 
para animais e tem suficientemente em conta os interesses dos fabricantes. Um direito 
adicional de recusa de prestação de informações, como previsto na proposta de regulamento, 
a pretexto de "informações sensíveis", nomeadamente, o direito de "propriedade intelectual" 
acabaria, porém, por tirar sentido a esta disposição. 

Alteração 38
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Em determinados domínios, onde o 
produtor não é obrigado a proceder à 
rotulagem de pormenores, o cliente deve 
ter a possibilidade de requerer informações 

(19) Em determinados domínios, onde o 
produtor não é obrigado a proceder à 
rotulagem de pormenores, o cliente deve 
ter a possibilidade de requerer informações 
adicionais. Não obstante, a indicação das 
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adicionais. Não obstante, a indicação das 
matérias-primas para alimentação animal 
presentes nos alimentos compostos para 
animais por ordem descendente de peso já 
presta importantes informações sobre os 
dados relativos à composição. Tendo em 
conta os recentes desenvolvimentos da 
legislação comunitária, que fornecem 
maiores garantias no atinente, em especial, 
ao HACCP, à rastreabilidade, às regras 
estritas de higiene e ao desenvolvimento de 
guias comunitários de boas práticas de 
higiene, o fabricante deve ser autorizado a 
rejeitar o pedido, caso considere que a 
divulgação das informações solicitadas 
infringe os seus direitos de propriedade 
intelectual. Esta recusa não afectaria a 
segurança da alimentação humana e 
animal, uma vez que as autoridades 
competentes têm sempre o direito de obter 
as percentagens exactas de todas as 
matérias-primas para alimentação animal. 

matérias-primas para alimentação animal 
presentes nos alimentos compostos para 
animais por ordem descendente de peso já 
presta importantes informações sobre os 
dados relativos à composição. Tendo em 
conta os recentes desenvolvimentos da 
legislação comunitária, que fornecem 
maiores garantias no atinente, em especial, 
ao HACCP, à rastreabilidade, às regras 
estritas de higiene e ao desenvolvimento de 
guias comunitários de boas práticas de 
higiene, o fabricante deve respeitar as
informações solicitadas do seguinte modo: 
A declaração aberta é válida para as 3 
componentes mais significativas em 
termos de peso. Se estas representarem 
menos de 60% do peso, a declaração 
aberta será aplicável a tantos mais 
componentes até se alcançar, pelo menos, 
60% do peso. Para que os seus direitos de 
propriedade intelectual não sejam 
infringidos, o fabricante não é obrigado a 
comunicar quaisquer informações sobre 
as matérias-primas que não atinjam 3% 
do peso. Esta recusa não afectaria a 
segurança da alimentação humana e 
animal, uma vez que as autoridades 
competentes têm sempre o direito de obter 
as percentagens exactas de todas as 
matérias-primas para alimentação animal. 

Or. de

Justificação

A presente proposta de alteração permite adoptar uma regulamentação aplicável na prática e 
amiga do consumidor.



PE409.724v01-00 8/103 AM\735898PT.doc

PT

Alteração 39
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Em determinados domínios, onde o 
produtor não é obrigado a proceder à 
rotulagem de pormenores, o cliente deve 
ter a possibilidade de requerer informações 
adicionais. Não obstante, a indicação das 
matérias-primas para alimentação animal 
presentes nos alimentos compostos para 
animais por ordem descendente de peso já 
presta importantes informações sobre os 
dados relativos à composição. Tendo em 
conta os recentes desenvolvimentos da 
legislação comunitária, que fornecem 
maiores garantias no atinente, em especial, 
ao HACCP, à rastreabilidade, às regras 
estritas de higiene e ao desenvolvimento de 
guias comunitários de boas práticas de 
higiene, o fabricante deve ser autorizado a 
rejeitar o pedido, caso considere que a 
divulgação das informações solicitadas 
infringe os seus direitos de propriedade 
intelectual. Esta recusa não afectaria a 
segurança da alimentação humana e 
animal, uma vez que as autoridades 
competentes têm sempre o direito de obter 
as percentagens exactas de todas as 
matérias-primas para alimentação animal. 

(19) Em determinados domínios, onde o 
produtor não é obrigado a proceder à 
rotulagem de pormenores, o cliente deve 
ter a possibilidade de requerer informações 
adicionais. Não obstante, a indicação das 
matérias-primas para alimentação animal 
presentes nos alimentos compostos para 
animais por ordem descendente de peso já 
presta importantes informações sobre os 
dados relativos à composição. Tendo em 
conta os recentes desenvolvimentos da 
legislação comunitária, que fornecem 
maiores garantias no atinente, em especial, 
ao HACCP, à rastreabilidade, às regras 
estritas de higiene e ao desenvolvimento de 
guias comunitários de boas práticas de 
higiene, o fabricante deve respeitar as
informações solicitadas do seguinte modo: 
A declaração aberta é válida para as 4 
componentes mais significativas em 
termos de peso. Se estas representarem 
menos de 70% do peso, a declaração 
aberta será aplicável a tantos mais 
componentes até se alcançar, pelo menos, 
70% do peso. Para que os seus direitos de 
propriedade intelectual não sejam 
infringidos, o fabricante não é obrigado a 
comunicar quaisquer informações sobre 
as matérias-primas que não atinjam 3% 
do peso. Esta recusa não afectaria a 
segurança da alimentação humana e 
animal, uma vez que as autoridades 
competentes têm sempre o direito de obter 
as percentagens exactas de todas as 
matérias-primas para alimentação animal. 

Or. de
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Justificação

A presente proposta de alteração permite adoptar uma regulamentação aplicável na prática e 
amiga do consumidor.

Alteração 40
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Em determinados domínios, onde o 
produtor não é obrigado a proceder à 
rotulagem de pormenores, o cliente deve 
ter a possibilidade de requerer informações 
adicionais. Não obstante, a indicação das 
matérias-primas para alimentação animal 
presentes nos alimentos compostos para 
animais por ordem descendente de peso já 
presta importantes informações sobre os 
dados relativos à composição. Tendo em 
conta os recentes desenvolvimentos da 
legislação comunitária, que fornecem 
maiores garantias no atinente, em especial, 
ao HACCP, à rastreabilidade, às regras 
estritas de higiene e ao desenvolvimento de 
guias comunitários de boas práticas de 
higiene, o fabricante deve ser autorizado a 
rejeitar o pedido, caso considere que a 
divulgação das informações solicitadas 
infringe os seus direitos de propriedade 
intelectual. Esta recusa não afectaria a 
segurança da alimentação humana e 
animal, uma vez que as autoridades 
competentes têm sempre o direito de obter 
as percentagens exactas de todas as 
matérias-primas para alimentação animal. 

(19) Em determinados domínios, onde o 
produtor não é obrigado a proceder à 
rotulagem de pormenores, o cliente deve 
ter a possibilidade de requerer informações 
adicionais. Não obstante, a indicação das 
matérias-primas para alimentação animal 
presentes nos alimentos compostos para 
animais por ordem descendente de peso já 
presta importantes informações sobre os 
dados relativos à composição. Tendo em 
conta os recentes desenvolvimentos da 
legislação comunitária, que fornecem 
maiores garantias no atinente, em especial, 
ao HACCP, à rastreabilidade, às regras 
estritas de higiene e ao desenvolvimento de 
guias comunitários de boas práticas de 
higiene, o fabricante deve respeitar as
informações solicitadas do seguinte modo: 
A declaração aberta é válida para as 5 
componentes mais significativas em 
termos de peso. Se estas representarem 
menos de 80% do peso, a declaração 
aberta será aplicável a tantos mais 
componentes até se alcançar, pelo menos, 
80% do peso. Para que os seus direitos de 
propriedade intelectual não sejam 
infringidos, o fabricante não é obrigado a 
comunicar quaisquer informações sobre 
as matérias-primas que não atinjam 3% 
do peso. Esta recusa não afectaria a 
segurança da alimentação humana e 
animal, uma vez que as autoridades 
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competentes têm sempre o direito de obter 
as percentagens exactas de todas as 
matérias-primas para alimentação animal. 

Or. de

Justificação

A presente proposta de alteração permite adoptar uma regulamentação aplicável na prática e 
amiga do consumidor.

Alteração 41
Giuseppe Castiglione

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A rotulagem moderna facilita um 
ambiente de mercado competitivo em que 
os operadores dinâmicos, eficientes e 
inovadores podem aproveitar ao máximo a 
rotulagem para transaccionar os seus 
produtos. Tendo em conta, tanto a relação 
entre empresas na comercialização de 
alimentos para animais de exploração, 
como a relação entre fabricante e 
comprador de alimentos para animais de 
companhia, a elaboração de códigos de 
boas práticas de rotulagem em ambas as 
áreas poderia ser um meio útil de atingir os 
objectivos da rotulagem moderna. Estes 
códigos podem interpretar o quadro 
fornecido para aplicação à rotulagem 
voluntária.

(25) A rotulagem moderna facilita um 
ambiente de mercado competitivo em que 
os operadores dinâmicos, eficientes e 
inovadores podem aproveitar ao máximo a 
rotulagem para transaccionar os seus 
produtos. Tendo em conta, tanto a relação 
entre empresas na comercialização de 
alimentos para animais de exploração, 
como a relação entre fabricante e 
comprador de alimentos para animais de 
companhia, a elaboração de códigos de 
boas práticas de rotulagem em ambas as 
áreas pode ser um meio útil de atingir os 
objectivos da rotulagem moderna. Estes 
códigos devem responder ao quadro 
fornecido para aplicação à rotulagem 
voluntária.

Or. it
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Alteração 42
Giuseppe Castiglione

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Devem ser conferidos poderes à 
Comissão para, nomeadamente, decidir 
quais os produtos cuja utilização enquanto 
alimentos para animais deve ser proibida, 
autorizar os alimentos para animais com 
objectivos nutricionais específicos, 
estabelecer uma lista de categorias de 
rotulagem de matérias-primas para 
alimentação de animais não utilizados na 
alimentação humana, alterar a lista de 
pormenores de rotulagem voluntária e 
adaptar os anexos à luz do progresso 
técnico e científico. Uma vez que estas 
medidas são de âmbito geral e se destinam 
a alterar elementos não-essenciais do 
presente regulamento, nomeadamente 
completando-o, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo estabelecido 
no artigo 5.º A da Decisão 1999/468/CE.

(29) Devem ser conferidos poderes à 
Comissão para, nomeadamente, decidir 
quais os produtos cuja utilização enquanto 
alimentos para animais deve ser proibida, 
autorizar os alimentos para animais com 
objectivos nutricionais específicos, 
estabelecer uma lista de categorias de 
rotulagem de matérias-primas para 
alimentação de animais não utilizados na 
alimentação humana, alterar a lista de 
pormenores de rotulagem voluntária, 
definir procedimentos de certificação dos 
alimentos para animais igualmente para a 
rotulagem voluntária e adaptar os anexos 
à luz do progresso técnico e científico. 
Uma vez que estas medidas são de âmbito 
geral e se destinam a alterar elementos 
não-essenciais do presente regulamento, 
nomeadamente completando-o, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo estabelecido no artigo 5.º A da 
Decisão 1999/468/CE.

Or. it

Alteração 43
Rosa Miguélez Ramos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea f-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

f-A) Regulamento (CE) n.º 1831/2003;

Or. es



PE409.724v01-00 12/103 AM\735898PT.doc

PT

Justificação

As condições dispostas no presente regulamento para a comercialização de alimentos não 
deveriam interferir e/ou criar incertezas relativamente às estabelecidas noutros textos 
legislativos relativos à comercialização de aditivos. 

Alteração 44
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea f-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

f-A) Regulamento (CE) n.º 1831/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo aos aditivos destinados à 
alimentação animal;

Or. de

Justificação

O presente regulamento deve ser aplicável sem prejuízo do Regulamento 1831/2003 relativo 
aos aditivos destinados à alimentação animal. Em especial, as condições de comercialização 
indicadas no presente regulamento não devem prejudicar as condições especiais de 
comercialização de aditivos já impostas no âmbito dos regulamentos citados, nem criar 
insegurança jurídica. 

Alteração 45
Rosa Miguélez Ramos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea f-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

f-B) Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de Junho de 2007, 
relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos1.
1 JO L 189 de 20.07.07, p. 1.
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Or. es

Justificação

As condições dispostas no presente regulamento para a comercialização de alimentos não 
deveriam interferir e/ou criar incertezas relativamente às estabelecidas  noutros textos 
legislativos relativos à comercialização de aditivos.

Alteração 46
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea f-B (nova) 

Texto da Comissão Alteração

f-B) Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho de 28 de Junho de 2007 relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos1.

_________________________

1 JO L 189, de 20.7.2007, p. 1.

Or. de

Justificação

O presente regulamento deve ser aplicável sem prejuízo do Regulamento 834/2007 relativo à 
produção biológica. Em especial, as condições de comercialização indicadas no presente 
regulamento não devem prejudicar as condições especiais de comercialização de aditivos já 
impostas no âmbito dos regulamentos citados, nem criar insegurança jurídica.
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Alteração 47
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presente regulamento não se aplica à 
água, quer a ingerida directamente pelos 
animais, quer a intencionalmente 
incorporada nos alimentos para animais.

3. O presente regulamento não se aplica à 
água, quer a ingerida directamente pelos 
animais, quer a intencionalmente 
incorporada nos alimentos para animais. É 
no entanto aplicável a alimentos 
destinados a serem ministrados com água.

Or. de

Justificação

Embora a água não seja tida em conta no presente regulamento, numerosos são os alimentos 
para animais ministrados com água.  Trata-se de uma utilização pertinente de alimentos para 
animais que deve absolutamente ser coberta pelo presente regulamento.

Alteração 48
Rosa Miguélez Ramos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presente regulamento não se aplica à 
água, quer a ingerida directamente pelos 
animais, quer a intencionalmente 
incorporada nos alimentos para animais. 

3. O presente regulamento não se aplica à 
água, quer a ingerida directamente pelos 
animais, quer a intencionalmente 
incorporada nos alimentos para animais. 
Todavia, o presente regulamento aplica-se 
a alimentos para animais destinados a 
destinados a ser utilizados através da 
água.

Or. es

Justificação

Um grande número de aditivos é administrado aos animais através da água. Este uso dos 
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alimentos para animais (a definição de alimento para animais inclui os aditivos) deveria ser 
coberto pelo âmbito de aplicação de presente regulamento.

Alteração 49
Rosa Miguélez Ramos

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) "Nutrição oral": introdução de 
produtos destinados à nutrição animal no 
tracto gastrointestinal através da boca, 
com o objectivo de cobrir as necessidades 
nutricionais do animal e/ou manter a 
produtividade dos animais sãos.

Or. es

Justificação

A criação moderna de animais inclui não só o alimento tradicional , mas também a 
administração passiva ou activa aos animais de uma ampla gama de elementos nutritivos que 
contribuem para o seu óptimo estado fisiológico assim como o seu bem-estar. A nutrição oral 
engloba todas estas práticas, pelo que este uso deve estar coberto pelo presente regulamento.

Alteração 50
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) "Alimentação pela via oral", a 
introdução de alimentos no tracto 
intestinal do animal através da boca para 
satisfazer a necessidade alimentar do 
animal e/ou manter a produtividade de 
animais medianamente saudáveis;
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Or. de

Justificação

Alimentação do animal pela via oral: As modernas práticas de alimentação do gado não se 
limitam ao ministrar de alimentos convencionais aos animais, mas incluem também o 
facultar, passiva ou activamente, diversos nutrientes que contribuem para a saúde e a boa 
condição fisiológica. A alimentação por via oral abrange estas diferentes práticas e permite 
regulamentar este aspecto no âmbito do presente regulamento.

Alteração 51
Rosa Miguélez Ramos

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Alimento composto para animais»: 
mistura de matérias-primas para 
alimentação animal, com ou sem aditivos, 
para administração por via oral na forma de 
alimento completo ou complementar;

f) «Alimento composto para animais»: 
mistura de, pelo menos, duas 
matérias-primas para alimentação animal, 
com ou sem aditivos, para administração 
por via oral na forma de alimento completo 
ou complementar;

Or. es

Alteração 52
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f)  «Alimento composto para animais»: 
mistura de matérias-primas para 
alimentação animal, com ou sem aditivos, 
para administração por via oral na forma de 
alimento completo ou complementar;

f)  «Alimento composto para animais»: 
mistura de, pelo menos, duas
matérias-primas para alimentação animal, 
com ou sem aditivos, para administração 
por via oral na forma de alimento completo 
ou complementar;



AM\735898PT.doc 17/103 PE409.724v01-00

PT

Or. de

Justificação

Supplementärfuttermittel: Es ist notwendig, diese neue Futtermittelkategorie einzuführen, um 
verbreitete Fütterungspraktiken gesetzlich zu erfassen. Es handelt sich um einen großen 
Bereich seit langem auf dem Markt vorhandener Konzentrate von Zusatzstoffen. Die - weit 
zurückreichende Erfahrung - zeigt, dass die Kategorie Ergänzungsfuttermittel nicht geeignet 
ist, diese Futtermittel sachgerecht zu erfassen. Die Einführung einer abgestimmten Definition 
erlaubte ein geeignetes Management des Inverkehrbringens und der Verwendung dieser 
Produkte im Sinne der Basisverordnung 178/2002 und der Futtermittelhygieneverordnung 
183/2005, was auf der Grundlage der bisher vorhandenen Definitionen nicht möglich ist. 
Außerdem wird die Definition den Einsatz von Zusatzstoffen in anderer Weise als durch 
Einmischen in Mischfutter stützen, wie er in der Zusatzstoff-Verordnung 1831/2003 
eingeführt worden ist.

Alteração 53
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g)  «Alimento completo para animais»: 
alimento composto para animais que, 
devido à sua composição, é suficiente 
enquanto ração diária;

g)  «Alimento completo para animais»: 
alimento composto para animais que, 
devido à sua composição, é suficiente 
enquanto ração diária, tal como estipulado 
no n.º 2, alínea f), do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º 1831/2003;

Or. de

Justificação

Na definição, o conceito de ração diária deve ser visto de acordo com as necessidades do 
animal. Por conseguinte, a definição deve ser alterada de modo a garantir que todas as 
componentes sejam mencionadas em função do seu valor nutritivo. "Ração diária" significa a 
quantidade total média do alimento, calculada com base num teor de humidade de 12%, 
necessária para satisfazer todas as necessidades diárias de um animal de uma dada espécie, 
idade e prestação.
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Alteração 54
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) «Alimento completo para animais»: 
alimento composto para animais que, 
devido à sua composição, é suficiente 
enquanto ração diária;

g) «Alimento completo para animais»: 
alimento composto para animais que, 
devido à sua composição, é suficiente 
enquanto ração diária, tal como definido 
na alínea f) do n.º 2, do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º 1831/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de Setembro de 2003, relativo aos aditivos 
destinados à alimentação animal1;
1 JO L 268 de 18.10.2003, p. 29.

Or. en

Justificação

In the definition the notion of the animals’ daily ration should be brought in line with its 
needs. Therefore the definition aught to be amended to ensure that all components related to 
the nutritional value of the feed are mentioned. This can be done by referring to the existing 
definition of “daily ration” provided for by article 2 §2 (f) of Regulation (EC) No 1831/2003 
of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on additives for use in 
animal nutrition: "daily ration" means the average total quantity of feedingstuffs, calculated 
on a moisture content of 12 %, required daily by an animal of a given species, age category 
and yield, to satisfy all its needs;
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Alteração 55
Duarte Freitas

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) «Alimento complementar»: alimento 
composto para animais, com pelo menos
uma matéria-prima para alimentação 
animal com um elevado teor de 
determinadas substâncias mas que, devido 
à sua composição, é suficiente enquanto 
ração diária apenas se utilizado em 
combinação com outro alimento para 
animais;

(h) «Alimento complementar»: alimento 
composto para animais com um elevado 
teor de determinadas substâncias mas que, 
devido à sua composição, é suficiente 
enquanto ração diária apenas se utilizado 
em combinação com outro alimento para 
animais;

Or. pt

Justificação

Como alimento composto é definido como uma mistura de matérias-primas para alimentação, 
um alimento complementar sendo considerado um alimento composto, não pode ser composto 
por apenas uma matéria-prima.

Alteração 56
Rosa Miguélez Ramos

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) "Suplemento nutritivo": produto 
destinado à alimentação animal composto 
por una mistura de aditivo(s) para o 
alimento animal de todas as categorias 
excepto as citadas no anexo IV, capítulo 3 
do Regulamento (CE) n.º 183/2005, e/ou 
por matérias-primas para alimentos para 
animais, mas que, dada a sua composição, 
é insuficiente para uma ração diária. 
Destina-se a satisfazer necessidades 



PE409.724v01-00 20/103 AM\735898PT.doc

PT

alimentares acrescidas, temporais e/ou 
específicas dos animais. Administra-se de 
forma separada ou juntamente com a 
ração diária ou através da água.

Or. es

Justificação

Es necesario introducir esta nueva categoría de pienso para cubrir todas las prácticas 
ganaderas existentes en la actualidad. Tras una larga experiencia se ha demostrado que la 
categoría de pienso complementario resulta inadecuada a la hora de englobar algunos 
productos existentes, tales como fuentes concentradas de aditivos para el pienso. La 
introducción de una definición específica permitiría una mejor gestión de su puesta en 
circulación, tal y como establecen los requisitos de la ley Alimentaria 178/2002 y el 
Reglamento de Higiene de los Piensos 183/2005. Además, se daría soporte a la 
implementación del uso de aditivos por otras vías distintas a su incorporación en el pienso, 
tal y como establece el Reglamento n° 1831/2003 sobre los aditivos en la alimentación 
animal.

Alteração 57
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A)"Suplemento alimentar para 
animais": alimento constituído por uma 
mistura de aditivos de cada categoria, à 
excepção dos aditivos referidos no Anexo 
IV, Capítulo 3, do Regulamento (CE) n.º 
183/2005. Pode ser ainda misturado com 
matérias-primas da alimentação animal, 
não sendo, porém, dada a sua 
composição, suficiente para uma ração 
diária. Destina-se a cobrir, 
temporariamente, uma maior carência 
alimentar ou uma carência alimentar 
especial do animal. É ministrado 
juntamente com a ração diária ou à parte 
desta, ou com água;

Or. de
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Alteração 58
Rosa Miguélez Ramos

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) «Agente de transporte»: substância 
utilizada para dissolver, diluir, dispersar ou 
de outro modo modificar fisicamente um 
aditivo alimentar, sem alterar a sua 
função tecnológica e sem que ele próprio 
exerça qualquer efeito tecnológico, a fim 
de facilitar o respectivo manuseamento, 
aplicação ou utilização;

k) «Agente de transporte»: substância 
utilizada para dissolver, diluir, dispersar ou 
de outro modo modificar fisicamente um 
aditivo alimentar, a fim de facilitar o 
respectivo manuseamento, aplicação ou 
utilização;

Or. es

Justificação

O objectivo da alteração é simplificar o texto e evitar erros de interpretação.

Alteração 59
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k)  «Agente de transporte»: substância 
utilizada para dissolver, diluir, dispersar ou 
de outro modo modificar fisicamente um 
aditivo alimentar, sem alterar a sua 
função tecnológica e sem que ele próprio 
exerça qualquer efeito tecnológico, a fim 
de facilitar o respectivo manuseamento, 
aplicação ou utilização;

k) «Agente de transporte»: substância 
utilizada para dissolver, diluir, dispersar ou 
de outro modo modificar fisicamente um 
aditivo alimentar, a fim de facilitar o 
respectivo manuseamento, aplicação ou 
utilização;

Or. de
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Alteração 60
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

o)  «Remessa» ou «lote»: unidade de 
produção, proveniente de uma única 
unidade fabril com parâmetros de 
produção uniformes, ou conjunto de tais 
unidades, quando produzidas em ordem 
sequencial e armazenadas em conjunto. 
Consiste numa quantidade identificável de 
alimentos para animais e é entendida como 
tendo características comuns, tais como a 
origem, a variedade, o tipo de embalagem, o 
embalador, o remetente ou a rotulagem;

o)  «Remessa» ou «lote»: quantidade 
identificável de alimentos para animais 
entendida como tendo características 
comuns, tais como a origem, a variedade, o 
tipo de embalagem, o embalador, o 
remetente ou a rotulagem;

Or. de

Justificação

Desde que a rastreabilidade esteja assegurada, a definição de "remessa" ou "lote" deve 
abranger a prática corrente no sector da alimentação animal.

Alteração 61
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 3 - n. º 2 - alínea o)

Texto da Comissão Alteração

o)  «Remessa» ou «lote»: unidade de 
produção, proveniente de uma única 
unidade fabril com parâmetros de 
produção uniformes, ou conjunto de tais 
unidades, quando produzidas em ordem 
sequencial e armazenadas em conjunto. 
Consiste numa quantidade identificável de 
alimentos para animais e é entendida como 

o) «Remessa» ou «lote»:  determinada 
quantidade de alimentos para animais que 
apresenta características comuns, tais 
como a origem, a variedade, o tipo de 
embalagem, o embalador, o remetente ou a 
rotulagem;
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tendo características comuns, tais como a 
origem, a variedade, o tipo de embalagem, 
o embalador, o remetente ou a rotulagem;

Or. pl

Alteração 62
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

p)  «Rotulagem»: atribuição de quaisquer
menções, indicações, marcas de fabrico ou 
de comércio, imagens ou símbolos a um 
alimento para animais, colocando-se estas 
informações em qualquer embalagem, 
recipiente, documento, aviso, rótulo, anel, 
gargantilha ou na Internet, que 
acompanhe ou seja referente a este 
alimento para animais;

p) «Rotulagem»:  quaisquer menções, 
indicações, marcas de fabrico ou de 
comércio, imagens ou símbolos que se
referem a um alimento para animais e são
colocadas numa embalagem, num 
documento, num recipiente, aviso, rótulo 
ou envelope, que acompanhe este alimento 
para animais;

Or. pl

Justificação

A definição de rotulagem tal como formulada poderia levar involuntariamente a uma 
obrigação de rotulagem que cobriria um âmbito demasiado amplo e deixaria de servir o 
objectivo principal da rotulagem, ou seja, fornecer ao consumidor informações sobre o 
produto, a fim de lhe permitir escolher.

Alteração 63
Adamos Adamou, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

p)  «Rotulagem»: atribuição de quaisquer
menções, indicações, marcas de fabrico ou 
de comércio, imagens ou símbolos a um 

p)  «Rotulagem»: menções, indicações, 
marcas de fabrico ou de comércio, 
imagens ou símbolos referentes a um 
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alimento para animais, colocando-se estas 
informações em qualquer embalagem, 
recipiente, documento, aviso, rótulo, anel, 
gargantilha ou na Internet, que acompanhe 
ou seja referente a este alimento para 
animais;

alimento para animais, colocadas em 
qualquer embalagem, rótulo, recipiente, 
documento, aviso, anel ou gargantilha, 
que acompanhe este alimento para 
animais;

Or. de

Justificação

Der Bezug auf „jegliche Art von Medium“ in der Definition der Kennzeichnung könnte 
unbeabsichtigt das Erfordernis auslösen, zwingende Kennzeichnungsinformationen angeben 
zu müssen, die zu umfangreich sind. Dies würde nicht widerspiegeln, das ein Ziel der 
Kennzeichnung ist, dem Kunden am Verkaufsort, d.h. hauptsächlich innerhalb des Ladens, 
Produktinformationen zu geben, anhand derer er eine Kaufentscheidung zwischen 
verschiedenen Produkten treffen kann.
Die grundlegenden Prinzipien, die in Artikel 11 des Vorschlags, insbesondere unter Artikel 11 
Absatz 3 festgelegt sind, regeln in angemessener Weise, dass dem Schutz und der Information 
des Verbrauchers im Bereich des Internets und im Rahmen der Bestimmungen über den 
Fernabsatz Rechnung getragen wird.
Diese Klarstellung würde Irritationen hinsichtlich der Frage vermeiden, welche 
Informationen bei den unterschiedlichen Arten der Kommunikation anzugeben sind (die 
Kennnummer der Partie oder das Mindesthaltbarkeitsdatum können nur auf oder unmittelbar 
zusammen mit den Verkaufseinheiten angegeben werden).
Die Definition sollte mit dem Vorschlag für Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j übereinstimmen, 
der die „Kennzeichnung“ im „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM (2008) 
40 endgültig – definiert.
Ebenso sollte die Definition von „Kennzeichnung“ mit der Definition von „Etikett“ in 
Artikel 3 Buchstabe q im Einklang sein und sich auf die Informationen beziehen, die „auf 
einem Behältnis eines Futtermittels geschrieben, gedruckt, mittels Schablone angebracht, 
markiert, gestempelt, geprägt, eingedrückt oder daran befestigt“ sind.
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Alteração 64
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n. º 2 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

p) «Rotulagem»: atribuição de quaisquer 
menções, indicações, marcas de fabrico ou 
de comércio, imagens ou símbolos a um 
alimento para animais, colocando-se estas 
informações em qualquer embalagem, 
recipiente, documento, aviso, rótulo, anel, 
gargantilha ou na Internet, que acompanhe 
ou seja referente a este alimento para 
animais;

p) «Rotulagem», as menções, indicações, 
marcas de fabrico ou de comércio, imagens 
ou símbolos referentes a um alimento 
completo para animais e que figurem em 
qualquer embalagem, documento, 
recipiente, aviso, rótulo, anel ou
gargantilha que acompanhe ou seja 
referente a esse alimento completo para 
animais;

Or. en

Justificação

Referring to “any medium” in the definition of labelling could inadvertently trigger 
requirements to give mandatory labelling information which would be too wide and not 
reflect one purpose of labelling as giving customers product information at the point of sale 
to make a purchase decision between different products, i.e. mainly in the shop.
The general principles outlined in Article 11 of the proposal, and in particular Article 11 (3), 
regulate appropriately that consumer protection and information as to the internet and the 
distance selling provisions are observed. 
This clarification would avoid confusions as to which information must be given by the 

different ways of communication (batch number or best before date can only be given on or 
directly with the sales units) 
The definition should be consistent with the proposed Article 2 (2) (j) defining “labelling” in 
the proposal on food information to consumers – COM (2008) 40 final 
Similarly, the definition of “labelling” should be in line with the definition of “label” in 
Article 3 (q) and refer to the information “on or attached to a container of feed”.
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Alteração 65
Rosa Miguélez Ramos

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea q)

Texto da Comissão Alteração

q) «Rótulo»: qualquer etiqueta, marca, ou 
outra indicação gráfica descritiva, escrita, 
impressa, gravada com stêncil, marcada, 
gravada em relevo ou em depressão ou 
fixada a um recipiente de alimentos para 
animais;

q) «Rótulo»: qualquer etiqueta, marca, ou 
outra indicação gráfica descritiva, escrita,  
impressa, gravada com stêncil, marcada, 
gravada em relevo ou em depressão ou 
fixada a um recipiente de alimentos para 
animais ou a informação por qualquer 
meio referente ao alimento para animais 
ou que o acompanha.

Or. es

Justificação

O conceito de rotulagem definido no presente regulamento reconhece que o rótulo aposto à 
embalagem constitui apenas uma parte da informação global que o fornecedor faculta ao 
utilizador. Devem estabelecer-se certas medidas complementares para melhorar este fluxo de 
informação e identificar de forma mais clara o seu uso.

Alteração 66
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea q)

Texto da Comissão Alteração

q)  «Rótulo»: qualquer etiqueta, marca, ou 
outra indicação gráfica descritiva, escrita, 
impressa, gravada com stêncil, marcada, 
gravada em relevo ou em depressão ou 
fixada a um recipiente de alimentos para 
animais;

q)  «Rótulo»: qualquer etiqueta, marca, ou 
outra indicação gráfica descritiva, escrita, 
impressa, gravada com stêncil, marcada, 
gravada em relevo ou em depressão ou 
fixada a um recipiente de alimentos para 
animais ou qualquer suporte de 
armazenamento de dados que acompanhe 
ou seja referente a este alimento para 
animais;
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Or. de

Justificação

«Rótulo»: O sistema de rotulagem preconizado no presente regulamento tem em conta o facto 
de a etiqueta colocada numa embalagem de alimentos para animais só representar uma parte 
da informação fornecida ao consumidor pelo fornecedor. Para melhorar o fluxo da 
informação e a qualidade das informações contidas no rótulo é necessário utilizar uma série 
de meios suplementares. A definição de "etiqueta" deve ser conforme com a de "rótulo".

Alteração 67
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea r-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

r-A) "Primeira comercialização": a 
comercialização, pela primeira vez, de um 
alimento para animais após o seu fabrico 
ou introdução.

Or. de

Justificação

Primeira comercialização: Este princípio, utilizado pela primeira vez no Regulamento 
"aditivos" 1831/2003, revelou-se um meio eficaz de ter devidamente em conta as 
responsabilidades e obrigações jurídicas nas relações entre fabrico de alimentos para 
animais e produção animal. É importante incluir esta definição para atribuir 
responsabilidades claras às diversas empresas produtoras de alimentos para animais.
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Alteração 68
Rosa Miguélez Ramos

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea r-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

r-A) "Colocação pela primeira vez no 
mercado": a colocação inicial de um 
alimento para animais no mercado após o 
seu fabricou ou importação.

Or. es

Justificação

O conceito de "colocação pela primeira vez no mercado", introduzido pela primeira vez no 
Regulamento 1831/2003 relativo aos aditivos na alimentação animal, demonstrou ser um 
valioso instrumento para a gestão das responsabilidades e deveres legais na sempre 
complexa cadeia de operadores de produtos para a alimentação dos animais. Para delimitar 
de forma clara as responsabilidades dos operadores da cadeia, é importante que se inclua 
esta definição.

Alteração 69
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea r-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

r-A) “colocação pela primeira vez no 
mercado”: a colocação inicial no mercado 
de um alimento para animais após o seu 
fabrico ou importação.

Or. it

Justificação

Negliarticoli 5(2) e 12(1), il concetto di “responsabile all’immissione sul mercato” è più 
appropriato che “produttore” con riferimento alla persona che detiene lea responsabilità 
previste dagli articoli 17, 18 e 20 della Legislazione Alimentare (Regolamento CE n. 
178/2002), in quanto comprende anche il caso del mangime importato per il quale ila 
responsabilità rimane a carico dell’importatore e non del produttore. Il concetto di prima 
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immissione sul mercato deve, pertanto, essere definito. La definizione proposta si basa sulla 
definizione prevista dall’articolo 2 del Regolamento CE n. 1831/2003 (sugli additivi destinati 
all’alimentazione animale).

Alteração 70
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a)  Forem sãos, genuínos, adequados à 
utilização pretendida e de qualidade 
comerciável;

a) Forem sãos, não adulterados, adequados 
à utilização pretendida e de qualidade 
comerciável;

Or. de

Justificação

O termo "genuínos" pode dar azo a confusões. A expressão "não adulterados" é utilizada no 
artigo 3.º da Directiva 79/373 de 2 de Abril de 1979 relativa à comercialização de alimentos 
compostos para animais.

Alteração 71
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Forem sãos, genuínos, adequados à 
utilização pretendida e de qualidade 
comerciável;

a) Forem sãos, não adulterados, 
adequados à utilização pretendida e de 
qualidade comerciável;

Or. en
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Justificação

Introduzir o conceito de “alimentos genuínos para animais” pode gerar confusões.  A 
presente alteração visa a clarificação e prefere utilizar a expressão “não adulterados” 
utilizada na Directiva 79/373/CEE do Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à 
comercialização de alimentos compostos para animais. 

Alteração 72
Rosa Miguélez Ramos

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os fabricantes de alimentos para 
animais disponibilizam às autoridades 
responsáveis pela execução de controlos 
oficiais quaisquer informações relativas à 
composição ou às alegadas propriedades 
dos alimentos para animais que colocam no 
mercado, que possam permitir uma 
verificação da exactidão das informações 
veiculadas através da rotulagem.

2. A pessoa responsável pela colocação no 
mercado do alimento para animais 
disponibiliza às autoridades responsáveis 
pela execução de controlos oficiais 
quaisquer informações relativas à 
composição ou às alegadas propriedades 
dos alimentos para animais que colocam no 
mercado, que possam permitir uma 
verificação da exactidão das informações 
veiculadas através da rotulagem.

Or. es

Justificação

O conceito de "colocação no mercado” é mais apropriado do que o de "fabricante" , tendo 
em conta a natureza da pessoa que leva a cabo as responsabilidades previstas nos artigos 
17.º, 18.º e 20.º do Regulamento (CE) n°178/2002), que é o importador e não o fabricante do 
alimento.
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Alteração 73
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os fabricantes de alimentos para 
animais disponibilizam às autoridades 
responsáveis pela execução de 
controlos oficiais quaisquer 
informações relativas à composição ou 
às alegadas propriedades dos alimentos 
para animais que colocam no mercado, 
que possam permitir uma verificação 
da exactidão das informações 
veiculadas através da rotulagem.

2. A pessoa responsável pela primeira 
colocação no mercado disponibiliza às 
autoridades responsáveis pela execução 
de controlos oficiais quaisquer 
informações relativas à composição ou 
às alegadas propriedades dos alimentos 
para animais que colocam no mercado, 
que possam permitir uma verificação 
da exactidão das informações 
veiculadas através da rotulagem.

Or. it

Justificação

O conceito de "primeira colocação no mercado" é mais adequado, porquanto abrange 
igualmente os alimentos importados, sendo, neste caso, o importador, e não o fabricante dos 
alimentos, a pessoa responsável, nos termos dos artigos 17.º, 18.º e 20.º da legislação 
alimentar (Regulamento (CE) n.º 178/2002).

Alteração 74
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os fabricantes de alimentos para 
animais disponibilizam às autoridades 
responsáveis pela execução de controlos 
oficiais quaisquer informações relativas à 
composição ou às alegadas propriedades 
dos alimentos para animais que colocam no 
mercado, que possam permitir uma 
verificação da exactidão das informações 
veiculadas através da rotulagem.

2. A pessoa responsável pela primeira 
comercialização disponibiliza às 
autoridades responsáveis pela execução de 
controlos oficiais quaisquer informações 
relativas à composição ou às alegadas 
propriedades dos alimentos para animais 
que coloca no mercado, que possam 
permitir uma verificação da exactidão das 
informações veiculadas através da 
rotulagem.
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Or. de

Alteração 75
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os fabricantes de alimentos para 
animais disponibilizam às autoridades 
responsáveis pela execução de controlos 
oficiais quaisquer informações relativas à 
composição ou às alegadas propriedades 
dos alimentos para animais que colocam no 
mercado, que possam permitir uma 
verificação da exactidão das informações 
veiculadas através da rotulagem.

2. As empresas responsáveis pelos
elementos de rotulagem dos alimentos 
para animais, tal como previsto no artigo 
12.º,  disponibilizam às autoridades 
responsáveis pela execução de controlos 
oficiais quaisquer informações relativas à 
composição ou às alegadas propriedades 
dos alimentos para animais que colocam no 
mercado, que possam permitir uma 
verificação da exactidão das informações 
veiculadas através da rotulagem 

Or. en

Justificação

 A presente alteração visa a clarificação. O artigo 12.º da proposta atribui claramente as 
responsabilidades em matéria de rotulagem. A bem da coerência, o n.º2 do artigo 5.º deve 
reflectir estas responsabilidades.

Alteração 76
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As autoridades competentes podem 
comunicar ao consumidor as informações 
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fornecidas em conformidade com o n.º 2, 
se, após ponderação dos interesses 
fundamentados de fabricantes e 
consumidores, considerarem que se 
justifica essa disponibilização das 
informações. Eventualmente, as 
autoridades competentes sujeitam a 
disponibilização das informações à 
assinatura de uma declaração de 
confidencialidade.

Or. de

Justificação

A alteração 11 foi alterada após debate na comissão. 
A declaração transparente das matérias-primas da alimentação animal deve ser assegurada 
mediante o acesso a essa informação, apesar de os dados constantes do rótulo serem 
fornecidos a título voluntário.

Alteração 77
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Proibição Matérias-primas proibidas

Or. de

Alteração 78
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Proibição Substâncias proibidas

Or. en
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Alteração 79
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Tendo em conta, nomeadamente, os 
dados científicos comprovados, o 
progresso tecnológico, as notificações ao 
abrigo do sistema de alerta rápido aplicável 
aos alimentos para consumo humano e 
alimentos para animais ou os resultados de 
controlos oficiais em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 882/2004, a 
Comissão adopta uma lista de matérias-
primas cuja colocação no mercado ou 
utilização para fins de alimentação animal 
é proibida.

 2. Tendo em conta, nomeadamente, os 
dados científicos comprovados, o 
progresso tecnológico, as notificações ao 
abrigo do sistema de alerta rápido 
aplicável aos alimentos para consumo 
humano e alimentos para animais ou os 
resultados de controlos oficiais em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 882/2004, a Comissão elabora uma 
lista de matérias-primas no anexo II-A 
cuja colocação no mercado ou utilização 
para fins de alimentação animal é 
proibida.

Or. de

Justificação

A lista das matérias-primas proibidas deve figurar no texto do Regulamento como anexo,
como acontece com a lista de substâncias que podem ser utilizadas, e não num texto separado 
(por exemplo, Decisão 2004/217).

Alteração 80
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Tendo em conta, nomeadamente, os 
dados científicos comprovados, o 
progresso tecnológico, as notificações ao 
abrigo do sistema de alerta rápido aplicável 
aos alimentos para consumo humano e 

2. Tendo em conta, nomeadamente, os 
dados científicos comprovados, o 
progresso tecnológico, as notificações ao 
abrigo do sistema de alerta rápido aplicável 
aos alimentos para consumo humano e 
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alimentos para animais ou os resultados de 
controlos oficiais em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 882/2004, a 
Comissão adopta uma lista de matérias-
primas cuja colocação no mercado ou 
utilização para fins de alimentação animal 
é proibida.

alimentos para animais ou os resultados de 
controlos oficiais em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 882/2004, a 
Comissão adopta a lista, constante do 
Anexo II, de matérias-primas cuja 
colocação no mercado ou utilização para 
fins de alimentação animal é proibida.

Or. en

Justificação

Deveria ser incluída no regulamento, num anexo, a lista de substâncias proibidas, tal como 
acontece com a lista das principais substâncias, e não num texto separado, tal como acontece 
actualmente na Decisão 2004/217.

Alteração 81
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6º-A
Definição de valores-limite para as 

impurezas 
Sem prejuízo das disposições da Directiva 
2002/32/CE, a Comissão pode definir 
valores-limite para as impurezas 
resultantes do processo de fabrico. 
Neste contexto, tem em conta os 
conhecimentos científicos mais recentes, o 
progresso tecnológico, as notificações ao 
abrigo do sistema de alerta rápido 
aplicável aos alimentos para consumo 
humano e animal, bem como os 
resultados de controlos oficiais em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 882/2004.
As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, 
completando-o, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
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n.º 4 do artigo 29.º

Or. de

Justificação

A alteração 13 foi alterada após debate na comissão. 
Segundo a proposta da Comissão, devem ser definidos no catálogo valores-limite para as 
impurezas resultantes do processo de fabrico da responsabilidade dos fabricantes (ver anexo 
I). Dado que as impurezas podem ter eventualmente efeitos consideráveis para a segurança 
dos alimentos, a definição dos valores-limite deve ser confiada à Comissão, com controlo por 
parte do legislador.

Alteração 82

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das condições de utilização 
previstas no regulamento que autoriza o 
respectivo aditivo para alimentação animal, 
os alimentos complementares para animais 
não contêm aditivos incorporados com 
teores superiores a 100 vezes o teor 
máximo determinado relevante no alimento 
completo, ou cinco vezes, no caso dos 
coccidiostáticos e dos histomonostáticos.

Sem prejuízo das condições de utilização 
previstas no regulamento que autoriza o 
respectivo aditivo para alimentação animal, 
os alimentos complementares para animais 
não contêm aditivos incorporados com 
teores superiores a 50 vezes o teor máximo 
determinado relevante no alimento 
completo, ou cinco vezes, no caso dos 
coccidiostáticos e dos histomonostáticos. 
Os suplementos alimentares para animais 
que contenham aditivos incorporados com 
teores superiores a 50 ou inferiores a 100 
vezes o teor máximo determinado 
relevante podem ser utilizados em casos 
individuais, após intervenção de um 
veterinário. 

Or. de
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Justificação

A alteração 15 foi modificada na sequência de debate com a Comissão. 
No caso de alimentos complementares para animais demasiado concentrados, existe o perigo 
de uma dosagem errada dos aditivos. Tal não se aplica apenas aos coccidiostáticos e 
histomonostáticos. A título excepcional, a utilização de complementos alimentares em doses 
mais elevadas deverá ser recomendada pelo veterinário. A utilização de pré-misturas que 
contenham concentrações em doses superiores a estes valores requer uma aprovação de 
estabelecimento, nos termos do artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 183/2005 que estabelece 
requisitos de higiene dos alimentos para animais. 

Alteração 83
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das condições de utilização 
previstas no regulamento que autoriza o 
respectivo aditivo para alimentação animal, 
os alimentos complementares para animais 
não contêm aditivos incorporados com 
teores superiores a 100 vezes o teor 
máximo determinado relevante no alimento 
completo, ou cinco vezes, no caso dos 
coccidiostáticos e dos histomonostáticos.

Sem prejuízo das condições de utilização 
previstas no regulamento que autoriza o 
respectivo aditivo para alimentação animal, 
os alimentos complementares para animais,
como os baldes para lamber que contêm 
minerais, não contêm aditivos 
incorporados com teores superiores a 100 
vezes o teor máximo determinado relevante 
no alimento completo, ou cinco vezes, no 
caso dos coccidiostáticos e dos 
histomonostáticos.

Or. fr
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Alteração 84
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto Comissão Alteração

Sem prejuízo das condições de utilização 
previstas no regulamento que autoriza o 
respectivo aditivo para alimentação animal, 
os alimentos complementares para animais 
não contêm aditivos incorporados com 
teores superiores a 100 vezes o teor 
máximo determinado relevante no alimento 
completo, ou cinco vezes, no caso dos 
coccidiostáticos e dos histomonostáticos.

Sem prejuízo das condições de utilização 
previstas no regulamento que autoriza o 
respectivo aditivo para alimentação animal, 
os alimentos complementares para animais 
não contêm aditivos incorporados com 
teores superiores a 50 vezes o teor máximo 
determinado relevante no alimento 
completo, ou cinco vezes, no caso dos 
coccidiostáticos e dos histomonostáticos.
Em casos individuais e sob reserva de 
autorização do veterinário competente, 
podem ser utilizadas doses mais elevadas 
de aditivos para alimentação animal em 
alimentos complementares para animais, 
mas os aditivos não devem, conter teores 
superiores a 100 vezes o teor máximo 
determinado relevante no alimento 
completo.

Or. pl

Justificação

O relator Graefe zu Baringdorf propõe reduzir o teor máximo de aditivos para alimentação 
animal em alimentos complementares para animais para 50 vezes o teor máximo determinado 
relevante no alimento completo e manter cinco vezes, no caso dos coccidiostáticos e dos 
histomonostáticos, podendo o veterinário competente, em casos individuais conceder a uma 
empresa uma autorização para aumentar o teor máximo de aditivos em alimentos 
complementares para animais em função das possibilidades técnicas da empresa. Não se 
prevê, todavia, na alteração um teor máximo. Daí a modificação da última frase da 
alteração.
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Alteração 85
Rosa Miguélez Ramos

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.°-A
Comercialização dos suplementos 

nutritivos
O fabrico, a distribuição e a utilização de 
suplementos nutritivos devem ser 
ajustadas às normas estabelecidas num 
código comunitário de práticas, que será 
adoptado em conformidade com o 
presente regulamento. O referido código 
terá concretamente em consideração a 
utilização prevista e o modo de utilização 
do suplemento nutritivo, tendo em conta 
os requisitos do Regulamento (CE) 
n.º 183/2005.

Or. es

Justificação

Os suplementos nutricionais têm características que os distinguem dos outros tipos de 
alimentos: são únicos na sua composição e no seu modo de uso, e por isso merecem ser 
incorporados num quadro legal adequado. Para além do reconhecimento legal da sua 
existência mediante a introdução de uma definição no presente regulamento, deveriam ser 
submetidos a um Código Comunitário de Práticas estabelecido de acordo com as mesmas 
normas que os outros códigos estabelecidos neste regulamento.

Alteração 86
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se, com base em informações 
disponíveis de ordem científica e técnica, a 

4. Se, com base em informações 
disponíveis de ordem científica e técnica, o 
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Comissão tiver razões para crer que a 
utilização do alimento específico pode não 
preencher o objectivo nutricional 
específico pretendido, ou que pode ter 
efeitos adversos sobre a saúde humana e 
animal, sobre o ambiente e sobre o bem-
estar dos animais, envia um pedido de 
avaliação, juntamente com o processo, à 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos («Autoridade») no prazo de três 
meses. A Autoridade emite um parecer no 
prazo de seis meses a contar da recepção 
do pedido. Este prazo pode ser alargado 
sempre que a Autoridade pedir 
informações suplementares ao requerente.

Comité referido no artigo 29.º tiver razões 
para crer que a utilização do alimento 
específico pode não preencher o objectivo 
nutricional específico pretendido, ou que 
pode ter efeitos adversos sobre a saúde 
humana e animal, sobre o ambiente e sobre 
o bem-estar dos animais, a Comissão 
envia, de acordo com o procedimento 
referido no n.º 3 do artigo 29.º, um pedido 
de avaliação, juntamente com o processo, à 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos («Autoridade») no prazo de três 
meses. A Autoridade emite um parecer no 
prazo de seis meses a contar da recepção 
do pedido. Este prazo pode ser alargado 
sempre que a Autoridade pedir 
informações suplementares ao requerente.

Or. de

Justificação

Der Änderungsantrag 16 des Berichterstatters zielt darauf ab, jedem Mitgliedstaat das Recht 
einzuräumen, ein Dossier über einen besonderen Ernährungszweck an die EFSA zur Prüfung 
zu verweisen.
Im Interesse einer EU-weiten Harmonisierung und um sicherzustellen, dass alle 
Mitgliedsstaaten in die Debatte einbezogen werden bevor ein Dossier an EFSA verwiesen 
wird, sollten alle Mitgliedsstaaten das Recht erhalten einen Verweis an EFSA zu empfehlen, 
wobei jedoch die Entscheidung über einen solchen Verweis dem Ständigen Ausschuss für die 
Lebensmittelkette und Tiergesundheit obliegen sollte.

Alteração 87
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se, com base em informações 
disponíveis de ordem científica e técnica, a 
Comissão tiver razões para crer que a 
utilização do alimento específico pode não 
preencher o objectivo nutricional 

4. Se, com base em informações 
disponíveis de ordem científica e técnica, o 
Comité referido no artigo 29.º  tiver razões 
para crer que a utilização do alimento 
específico pode não preencher o objectivo 
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específico pretendido,
ou que pode ter efeitos adversos sobre a 
saúde humana e animal, 
sobre o ambiente e sobre o bem-estar dos 
animais, envia um pedido de avaliação, 
juntamente com o processo, à Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos 
(«Autoridade») no prazo de três meses. A 
Autoridade emite um parecer no prazo de 
seis meses a contar da recepção do pedido.
Este prazo pode ser alargado sempre que a 
Autoridade pedir informações 
suplementares ao requerente.

nutricional específico pretendido,
ou que pode ter efeitos adversos sobre a 
saúde humana e animal, 
sobre o ambiente e sobre o bem-estar dos 
animais, a Comissão envia, ao abrigo do 
procedimento estabelecido no n.º 3 do 
artigo 29.º, um pedido de avaliação, 
juntamente com o processo, à Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos 
(«Autoridade») no prazo de três meses. A 
Autoridade emite um parecer no prazo de 
seis meses a contar da recepção do pedido. 
Este prazo pode ser alargado sempre que a 
Autoridade pedir informações 
suplementares ao requerente.

Or. en

Justificação

A alteração 16 do relator pretende conceder o direito de recurso de um dossiê para um fim 
nutricional específico a cada Estado-Membro. 
A bem da harmonização na UE e de forma a garantir um debate que conte com a participação  de 
todos os Estados-Membros antes de remeter o dossiê   à AESA, os Estados-Membros devem poder 
recomendar um envio à AESA, cabendo essa decisão ao  Comité Permanente da Cadeia Alimentar e 
da Saúde Animal Cadeia Alimentar. 

Alteração 88
Rosa Miguélez Ramos

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que os alimentos para animais 
são apresentados para venda mediante 
comunicação à distância, na acepção do 
artigo 2.º da Directiva 97/7/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, os 
elementos de rotulagem obrigatória 
requeridos pelo presente regulamento 
aparecem no suporte que veicula a venda à 
distância.

3. Sempre que os alimentos para animais 
são apresentados para venda mediante 
comunicação à distância, na acepção do 
artigo 2.º da Directiva 97/7/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, os 
elementos de rotulagem obrigatória 
requeridos pelo presente regulamento 
aparecem no suporte que veicula a venda à 
distância ou serão facultados através de 
outro meio adequado. Todavia, as 
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indicações previstas nas alíneas d), e) e f) 
do artigo 15.º e nas alíneas d) e e) do 
artigo 17.º serão obrigatórias unicamente 
no momento da entrega.

Or. es

Justificação

No caso de vendas à distância, os alimentos podem ser vendidos antes do fabrico dos mesmos, 
por esse motivo, nem todos os detalhes do rótulo estão disponíveis no momento da venda (p. 
ex. o número de lote, o peso líquido ou a data de validade). Além disso, como a composição 
dos alimentos pode mudar de acordo com vários factores, não é possível proporcionar a 
informação detalhada sobre a composição, a não ser que a dita composição tenha sido fixada 
de antemão pelo vendedor e o comprador sob forma de contrato.

Alteração 89
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que os alimentos para animais 
são apresentados para venda mediante 
comunicação à distância, na acepção do 
artigo 2.º da Directiva 97/7/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, os 
elementos de rotulagem obrigatória 
requeridos pelo presente regulamento 
aparecem no suporte que veicula a venda à 
distância.

3. Sempre que os alimentos para animais 
são apresentados para venda mediante 
comunicação à distância, na acepção do 
artigo 2.º da Directiva 97/7/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, os 
elementos de rotulagem obrigatória 
requeridos pelo presente regulamento 
aparecem no suporte que veicula a venda à 
distância. Em todo o caso, as informações 
referidas nas alíneas d), e) e f) do artigo 
15.º, bem como nas alíneas d) e e) do 
artigo 17.º só devem ser obrigatoriamente 
facultadas aquando do fornecimento do 
alimento para animais.

Or. de

Justificação

Im speziellen Fall von Fernkommunikationsgeschäften werden Futtermittel in sehr vielen 
verkauft, bevor sie hergestellt wurden, weshalb nicht alle Kennzeichnungsangaben zum 
Zeitpunkt der Bestellung verfügbar sind. Dies betrifft z. B. die Partienummer, die Nettomasse 
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und das Haltbarkeitsdatum. Darüber hinaus ist es nicht möglich, die exakte 
Zusammensetzung zum Zeitpunkt der verbindlichen Bestellung / des Kaufs zu nennen, da die 
Mischfuttermittel aktuell optimiert werden und sich die Zusammensetzung daher von Zeit zu 
Zeit ändert, es sei denn  es wurde zwischen Käufer und Verkäufer eine bestimmte 
Zusammensetzung vereinbart.

Alteração 90
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 1. O fabricante dos alimentos para 
animais é responsável pelos elementos de 
rotulagem e assegura a sua presença e 
exactidão factual.

1. A entidade responsável pela primeira 
comercialização é responsável pelos 
elementos de rotulagem e assegura a sua 
presença e exactidão factual.

Or. de

Justificação

O princípio da "primeira comercialização" é mais adequado, dado que também cobre os 
alimentos para animais importados, que, nos termos dos artigos 17.º, 18.º e 20.º do 
Regulamento de base relativo aos alimentos (Regulamento (CE) n.º 178/2002), são da 
responsabilidade do importador e não do fabricante.

Alteração 91
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A pessoa responsável pela rotulagem 
fornece, a pedido da autoridade 
competente, a substanciação científica da 
veracidade da alegação, quer através de 
provas científicas publicamente 

b) A pessoa responsável pela rotulagem 
fornece, a pedido da autoridade 
competente, a substanciação científica da 
veracidade da alegação, quer através de 
provas científicas publicamente 
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disponíveis, quer mediante investigação 
documentada da própria marca. A 
substanciação científica está disponível no 
momento em que o alimento para animais é 
colocado no mercado.

disponíveis, quer mediante investigação 
documentada da própria marca. A 
substanciação científica está disponível no 
momento em que o alimento para animais é 
colocado no mercado. A partir desse 
momento, os consumidores têm o direito 
de obter uma síntese da substanciação por
parte da autoridade competente ou, em 
caso de suspeita justificada de declaração 
enganosa, de solicitar à autoridade 
competente que encarregue o fabricante 
de apresentar posteriormente a 
substanciação.

Or. de

Justificação

A alteração 18 foi alterada após debate na comissão. 
As afirmações publicitárias e as alegações devem ser verificáveis. Não se afigura adequado 
prescrever a substanciação científica de tais afirmações como princípio, mas a pedido da 
autoridade competente. Não obstante, os consumidores devem poder obter por parte da 
autoridade competente uma substanciação suficiente ou solicitar à autoridade competente 
que encarregue o fabricante de apresentar essa substanciação.

Alteração 92
Rosa Miguélez Ramos

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A pessoa responsável pela rotulagem 
fornece, a pedido da autoridade 
competente, a substanciação científica da 
veracidade da alegação, quer através de 
provas científicas publicamente 
disponíveis, quer mediante investigação 
documentada da própria marca. A 
substanciação científica está disponível no 
momento em que o alimento para animais é 
colocado no mercado.

b) A pessoa responsável pela rotulagem 
fornece, a pedido da autoridade 
competente, a substanciação científica da 
veracidade da alegação, quer através de 
provas científicas publicamente 
disponíveis, quer mediante investigação 
documentada da própria marca, que deve 
ser submetida a um exame científico. A 
substanciação científica está disponível no 
momento em que o alimento para animais é 
colocado no mercado. A fim de garantir 
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uma qualidade científica adequada e uma 
implementação harmonizada, a Comissão  
prevê orientações para o estabelecimento 
e a documentação dessas justificações. As 
referidas orientações abrangerão 
igualmente os procedimentos para a 
avaliação da justificação durante os 
controlos levados a cabo pelas 
autoridades competentes e serão 
adoptadas de acordo com o estabelecido 
no n.º 2 do artigo 29.º

Or. es

Justificação

No interesse de uma maior transparência, é importante que a Comissão estabeleça 
orientações para definir as normas necessárias que justifiquem uma alegação numa matéria-
prima. O facto de se deixar a interpretação e implementação ao critério exclusivo das 
autoridades dos Estados-Membros (e, na prática, das autoridades regionais/ locais) não se 
afigura adequado para o correcto funcionamento do mercado único.

Alteração 93
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A pessoa responsável pela rotulagem 
fornece, a pedido da autoridade 
competente, a substanciação científica da 
veracidade da alegação, quer através de 
provas científicas publicamente 
disponíveis, quer mediante investigação 
documentada da própria marca. A 
substanciação científica está disponível no 
momento em que o alimento para animais é 
colocado no mercado. 

b) A pessoa responsável pela rotulagem 
fornece, a pedido da autoridade 
competente, a substanciação científica da 
veracidade da alegação, quer através de 
provas científicas publicamente 
disponíveis, quer mediante investigação 
documentada da própria marca, a qual é 
susceptível de verificação científica. A 
substanciação científica está disponível no 
momento em que o alimento para animais é 
colocado no mercado.  Para assegurar 
uma qualidade científica adequada e uma 
aplicação uniforme, a Comissão 
estabelece directrizes relativas às 
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exigências de substanciação científica e 
respectiva documentação. Estas 
directrizes também contemplam os 
procedimentos de avaliação da 
substanciação científica nos controlos 
realizados pelas autoridades de controlo 
competentes. As directrizes são fixadas 
após o processo de consulta referido no 
n.º 2 do artigo 29.º.

Or. de

Justificação

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.
Außerdem können unkontrollierte Behuaptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).
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Alteração 94
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A pessoa responsável pela rotulagem 
fornece, a pedido da autoridade 
competente, a substanciação científica da 
veracidade da alegação, quer através de 
provas científicas publicamente 
disponíveis, quer mediante investigação 
documentada da própria marca. A 
substanciação científica está disponível no 
momento em que o alimento para animais é 
colocado no mercado. 

(b) A pessoa responsável pela rotulagem 
fornece, a pedido da autoridade 
competente, a substanciação científica da 
veracidade da alegação, quer através de 
provas científicas publicamente 
disponíveis, quer mediante investigação 
documentada da própria marca. A 
substanciação científica está disponível no 
momento em que o alimento para animais é 
colocado no mercado. Os consumidores 
têm o direito de obter da autoridade 
competente uma confirmação de que foi 
apresentada uma substanciação científica 
da veracidade da alegação.

Or. de

Justificação

Der Änderungsantrag 18 des Berichterstatters zielt darauf ab, dem Verbraucher das Recht 
zuzugestehen, von der zuständigen Behörde einen wissenschaftlichen Beleg für die 
Behauptung zu erlangen.
Derartige wissenschaftliche Belege sind jedoch, insbesondere für die Halter von Heimtieren, 
in den meisten Fällen zu technisch; wichtiger noch, sie basieren auf kostspieliger Forschung 
und unterliegen oftmals aufgrund von Rechten an geistigem Eigentum der Vertraulichkeit.
Die zuständige Behörde muss daher auf Verlangen des Verbrauchers diesem bestätigen, dass 
die für die Kennzeichnung zuständige Personen der Behörde einen wissenschaftlichen Beleg 
vorgelegt hat.
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Alteração 95
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A pessoa responsável pela rotulagem 
fornece, a pedido da autoridade 
competente, a substanciação científica da 
veracidade da alegação, quer através de 
provas científicas publicamente 
disponíveis, quer mediante investigação 
documentada da própria marca. A 
substanciação científica está disponível no 
momento em que o alimento para animais é 
colocado no mercado.

b) A pessoa responsável pela rotulagem 
fornece, a pedido da autoridade 
competente, a substanciação científica da 
veracidade da alegação, quer através de 
provas científicas publicamente 
disponíveis, quer mediante investigação 
documentada da própria marca. A 
substanciação científica está disponível no 
momento em que o alimento para animais é 
colocado no mercado. Os consumidores 
têm o direito de receber a confirmação de 
que a alegação está cientificamente 
comprovada pela autoridade competente.

Or. en

Justificação

A alteração 18 do relator visa conceder ao cliente o direito de receber as justificações 
científicas das alegações por parte das autoridades competentes.  
Esta justificação científica é, na maior parte das vezes, demasiado técnica, principalmente 
para os donos de animais de estimação. Cumpre saber que esta justificação decorre de uma 
investigação muito onerosa e, não raras vezes, subjacente a direitos de propriedade 
intelectual confidenciais. 
A autoridade competente deve, por conseguinte, e a pedido do cliente, confirmar a este 
último, que a justificação científica foi comunicada à autoridade pela pessoa responsável 
pela rotulagem.      
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Alteração 96
Rosa Miguélez Ramos

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Caso a alegação esteja relacionada 
ou possa estar relacionada com uma 
função própria de um aditivo (tal como 
definido no anexo I do Regulamento n.º
1831/2003), a presença do aditivo no 
alimento para animais numa 
concentração efectiva será considerada 
como justificação suficiente da veracidade 
da alegação. Se a alegação em causa não 
estiver ou não puder estar relacionada 
com uma função própria de um aditivo, a 
avaliação da sua justificação deverá ser 
levada a cabo de acordo com o 
Regulamento (CE) n.º 429/2008 da 
Comissão, de 25 de Abril de 2008, relativo 
às regras de execução do Regulamento 
(CE) n.º 1831/2003 do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que se refere à 
preparação e apresentação de pedidos e à 
avaliação e autorização de aditivos 
destinados à alimentação animal1. 
_________________

1 JO L 133 de 22.05.08, p. 1.

Or. es

Justificação

Uma alegação do tipo “aditivo” apenas poderá ser permitida numa matéria-prima se a 
alegação se justificar com base em informação sobre segurança e eficácia a um nível 
equivalente ao requerido para os aditivos. No caso de a alegação se basear num aditivo e que 
este se encontrar na concentração adequada no alimento, não se exigirá nenhuma 
justificação adicional.
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Alteração 97
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Caso a declaração se refira ou possa
referir a uma função de um aditivo 
correspondente aos grupos funcionais 
referidos no anexo I do Regulamento 
(CE) n.º 1831/2003, a presença do aditivo 
numa concentração eficaz é considerada 
prova suficiente da veracidade da 
declaração. Caso a declaração relativa a 
uma tal função se baseie numa base 
diferente do aditivo, a avaliação da 
justificação científica da declaração é 
efectuada nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 429/2008 da Comissão, de 25 de 
Abril de 2008, relativo às regras de 
execução do Regulamento (CE) n.º 
1831/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho no que se refere à preparação e 
apresentação de pedidos e à avaliação e 
autorização de aditivos destinados à 
alimentação animal1.

JO L 133 de 22.05.08, p. 1.

Or. de

Justificação

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.
Außerdem können unkontrollierte Behauptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
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Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).

Alteração 98
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do n.º 1, as alegações 
relativas à optimização da nutrição e ao 
apoio ou protecção das condições 
fisiológicas são permitidas, desde que não 
sejam baseadas numa acção 
farmacológica ou imunológica.

2. Sem prejuízo do n.º 1, as alegações 
relativas à optimização da nutrição e ao 
apoio ou protecção das condições 
fisiológicas são permitidas.

Or. de

Justificação

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.
Außerdem können unkontrollierte Behauptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
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Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).

Alteração 99
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os elementos de rotulagem obrigatória 
constam, na sua totalidade, de um lugar 
proeminente da embalagem, do recipiente, 
ou do rótulo que lhe seja anexado, de 
forma bem visível, claramente legível e 
indelével, pelo menos na língua ou numa 
das línguas oficiais do Estado-Membro em 
que o alimento é colocado no mercado. 

1. Quando o alimento para animais seja 
vendido a uma empresa do sector, os 
elementos de rotulagem obrigatória devem 
ser transmitidos ao comprador de uma
forma tão adequada quanto possível.
Devem constar de forma serão claramente 
legível e compreensível pelo menos na 
língua ou numa das línguas oficiais do 
Estado-Membro em que o alimento é 
colocado no mercado. 

Or. de

Justificação

Verhaltenskodizes für gute Kennzeichnungspraxis sollten nicht auf die freiwilligen Aspekte 
der Kennzeichnung beschränkt werden. Wie in den Erwägungsgründen hervorgehoben, sind 
mit den Gemeinschaftlichen Leitlinien gute Erfahrungen gemacht worden. Außerdem wird 
anerkannt, dass das Etikett auf der Ware nur ein Teil der durch Kennzeichnung vemittelten 
Information darstellt. Es erscheint einerseits zwar angemessen, dass, wenn das Futtermittel 
nicht an einen Futtermittelunternehmer veräußert wird (z.B. an eine Privatperson), die 
Information auf der Verpackung angebracht sein soll; andererseits ist das nicht 
notwendigerweise der Fall für den Handelsverkehr (Futtermittelunternehmer). Im letzteren 
Fall sollte die Information in der am besten geeigneten Weise vermittelt werden. Indem ein 
solcher Kodex von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 29 anerkannt werden 
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muss, behalten sie und mit ihr der Ständige Ausschuss die notwendige Kontrolle über die 
Interpretation zur Umsetzung, die von den Beteiligten vorgeschlagen wird.

Alteração 100
Rosa Miguélez Ramos

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os elementos de rotulagem obrigatória 
constam, na sua totalidade, de um lugar 
proeminente da embalagem, do recipiente, 
ou do rótulo que lhe seja anexado, de 
forma bem visível, claramente legível e 
indelével, pelo menos na língua ou numa 
das línguas oficiais do Estado-Membro em 
que o alimento é colocado no mercado.

1. Caso um alimento para animais seja 
vendido a um operador de uma empresa 
do sector dos alimentos para animais, os
elementos de rotulagem obrigatória 
apresentam-se ao comprador de forma 
adequada, legível e compreensível pelo 
menos na língua ou numa das línguas 
oficiais do Estado-Membro em que o 
alimento é colocado no mercado.

Or. es

Justificação

No caso de um alimento para animais vendido a uma pessoa que não seja um operador de 
uma empresa do sector dos alimentos para animais (p. ex. um particular), a informação do 
rótulo está associada à embalagem. Todavia, tal não seria necessário para um uso 
profissional (empresa do sector dos alimentos para animais). Neste último caso, a 
informação do rótulo deve ser apresentada do modo mais apropriado.

Alteração 101
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os elementos de rotulagem obrigatória 
constam, na sua totalidade, de um lugar 
proeminente da embalagem, do recipiente, 
ou do rótulo que lhe seja anexado, de 

1. Os elementos de rotulagem obrigatória 
constam, na sua totalidade, de um lugar 
proeminente da embalagem, do recipiente, 
ou do rótulo que lhe seja anexado ou, 
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forma bem visível, claramente legível e 
indelével, pelo menos na língua ou numa 
das línguas oficiais do Estado-Membro em 
que o alimento é colocado no mercado. 

quando adequado, acompanhados de um 
documento, de forma bem visível, 
claramente legível e indelével, pelo menos 
na língua ou numa das línguas oficiais do 
Estado-Membro em que o alimento é 
colocado no mercado. 

Or. de

Justificação

A fim de garantir a consentaneidade com o n.º 2 do artigo 14.º.

Alteração 102
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os elementos de rotulagem obrigatória 
constam, na sua totalidade, de um lugar 
proeminente da embalagem, do recipiente, 
ou do rótulo que lhe seja anexado, de 
forma bem visível, claramente legível e 
indelével, pelo menos na língua ou numa 
das línguas oficiais do Estado-Membro em 
que o alimento é colocado no mercado.

1. Os elementos de rotulagem obrigatória 
constam, na sua totalidade, de um lugar 
proeminente da embalagem, do recipiente, 
ou do rótulo que lhe seja anexado, ou 
quando for hábito, do documento que 
acompanha o alimento, de forma bem 
visível, claramente legível e indelével, pelo 
menos na língua ou numa das línguas 
oficiais do Estado-Membro em que o 
alimento é colocado no mercado.

Or. pl
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Alteração 103
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos de rotulagem obrigatória 
são facilmente identificáveis e não podem 
ser dissimulados por quaisquer outras 
informações. São exibidos numa cor, letra 
e tamanho que não dissimulam nem 
sublinham nenhuma parte das informações, 
a não ser que essa variação se destine a 
chamar a atenção para declarações de 
precaução. 

2. Quando o alimento para animais seja 
vendido a um terceiro na qualidade de 
operador de uma empresa do sector , os 
elementos de rotulagem obrigatória 
constam, na sua totalidade, de um lugar 
proeminente da embalagem, do recipiente 
ou do rótulo que lhe seja anexado, de 
forma bem visível, claramente legível e 
indelével, ou de um documento de 
acompanhamento, pelo menos na língua 
ou numa das línguas oficiais do 
Estado-Membro em que o alimento é 
colocado no mercado. Os elementos de 
rotulagem obrigatória são facilmente 
identificáveis e não podem ser dissimulados 
por quaisquer outras informações. São 
exibidos numa cor, letra e tamanho que não 
dissimulam nem sublinham nenhuma parte 
das informações, a não ser que essa 
variação se destine a chamar a atenção para 
declarações de precaução. 

Or. de

Justificação

Verhaltenskodizes für gute Kennzeichnungspraxis sollten nicht auf die freiwilligen Aspekte 
der Kennzeichnung beschränkt werden. Wie in den Erwägungsgründen hervorgehoben, sind 
mit den Gemeinschaftlichen Leitlinien gute Erfahrungen gemacht worden. Außerdem wird 
anerkannt, dass das Etikett auf der ware nur ein Teil der durch Kennzeichnung vemittelten 
Information darstellt. Es erscheint einerseits zwar angemessen, dass, wenn das Futtermittel 
nicht an einen Futtermittelunternehmer veräußert wird (z.B. an eine Privatperson), die 
Information auf der Verpackung angebracht sein soll; andererseits ist das nicht 
notwendigerweise der Fall für den Handelsverkehr (Futtermittelunternehmer). Im letzteren 
Fall sollte die Information in der am besten geeigneten Weise vermittelt werden. Indem ein 
solcher Kodex von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 29 anerkannt werden 
muss, behalten sie und mit ihr der Ständige Ausschuss die notwendige Kontrolle über die 
Interpretation zur Umsetzung, die von den Beteiligten vorgeschlagen wird.
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Alteração 104
Rosa Miguélez Ramos

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos de rotulagem obrigatória 
são facilmente identificáveis e não podem 
ser dissimulados por quaisquer outras 
informações. São exibidos numa cor, letra 
e tamanho que não dissimulam nem 
sublinham nenhuma parte das informações, 
a não ser que essa variação se destine a 
chamar a atenção para declarações de 
precaução.

2. Caso um alimento para animais seja 
vendido a uma pessoa que não seja um 
operador de uma empresa do sector dos 
alimentos para animais, os elementos de 
rotulagem obrigatória constam, na sua 
totalidade, de um lugar proeminente da 
embalagem, do recipiente, ou do rótulo 
que lhe seja anexado, de forma bem 
visível, claramente legível e indelével, pelo 
menos na língua ou numa das línguas 
oficiais do Estado-Membro em que o 
alimento é colocado no mercado. Os 
elementos de rotulagem obrigatória são 
facilmente identificáveis e não podem ser 
dissimulados por quaisquer outras 
informações. São exibidos numa cor, letra 
e tamanho que não dissimulam nem 
sublinham nenhuma parte das informações, 
a não ser que essa variação se destine a 
chamar a atenção para declarações de 
precaução.

Or. es

Justificação

Ver justificação da alteração ao n.º do artigo 14.º.

Alteração 105
Rosa Miguélez Ramos

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Códigos comunitários referidos no 3. Os Códigos comunitários referidos no 
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artigo 26.º podem conter especificações 
relativas às exigências estabelecidas nos 
n.ºs 1 e 2.

artigo 26.º podem conter especificações 
relativas às exigências estabelecidas nos 
n.ºs 1 e 2. Concretamente, os códigos 
indicarão de que forma a informação 
obrigatória deve ser apresentada no 
rótulo.

Or. es

Justificação

É necessário que o Código de boa rotulagem seja aprovado pela Comissão de acordo com o 
artigo 29.º.

Alteração 106
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Caso as percentagens em peso das 
matérias-primas para alimentação animal 
presentes nos alimentos compostos 
destinados a animais utilizados na 
alimentação humana não sejam indicadas 
no rótulo, o fabricante disponibilizará, a 
pedido, informações acerca da composição 
quantitativa com uma margem de +/- 15% 
do valor correspondente à fórmula do 
alimento composto, a não ser que
considere serem estas informações 
comercialmente sensíveis e poder
constituir a sua divulgação numa infracção 
dos seus direitos de propriedade 
intelectual;

b) Caso as percentagens em peso das 
matérias-primas para alimentação animal 
presentes nos alimentos compostos 
destinados a animais utilizados na 
alimentação humana não sejam indicadas 
no rótulo, o fabricante disponibilizará ao 
comprador, a pedido, informações acerca 
da composição quantitativa exacta
correspondente à fórmula real do alimento 
composto. A presente disposição não se 
aplica a matérias-primas de alimentos 
para animais cuja percentagem em peso 
no alimento composto seja igual ou 
inferior a 2%, caso o fabricante considere 
serem estas informações comercialmente 
sensíveis e puder comprovar que a sua 
divulgação violaria os seus direitos de 
propriedade intelectual;

Or. de

Justificação

A alteração 22 foi modificada após debate em comissão.
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De acordo com os fabricantes, a propriedade intelectual só é relevante no caso das micro-
componentes, que representam menos de 2% dos alimentos compostos para animais. A 
margem de +/-15 % do valor prevista no regulamento actualmente em vigor deve dar (a 
priori) ao fabricante uma certa flexibilidade aquando da impressão dos rótulos. Quando 
pedida (a posteriori), a composição exacta é, porém, conhecida, pelo que a flexibilidade é 
supérflua. 

Alteração 107
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Caso as percentagens em peso das 
matérias-primas para alimentação animal 
presentes nos alimentos compostos 
destinados a animais utilizados na 
alimentação humana não sejam indicadas 
no rótulo, o fabricante disponibilizará, a 
pedido, informações acerca da 
composição quantitativa com uma 
margem de +/- 15% do valor 
correspondente à fórmula do alimento 
composto, a não ser que considere serem 
estas informações comercialmente 
sensíveis e poder constituir a sua 
divulgação numa infracção dos seus 
direitos de propriedade intelectual;

b) A declaração aberta é válida para as 5 
componentes mais significativas em 
termos de peso. Se estas representarem 
menos de 80% do peso, a declaração 
aberta será aplicável a tantos mais 
componentes quantos os necessários para 
se alcançar, pelo menos, 80% do peso. 
Para que os direitos de propriedade 
intelectual do fabricante não sejam 
violados, este não é obrigado, caso o possa 
comprovar com fundamento, a dar 
informações sobre as matérias-primas 
para alimentação animal inferiores a 3% 
em peso. As autoridades competentes têm 
sempre o direito de ser informadas das 
percentagens exactas em peso das 
matérias-primas para alimentação animal. 

Or. de

Justificação

A alteração proposta viabiliza uma regulamentação consentânea com a praxis e com os 
interesses do consumidor. A protecção da propriedade intelectual aplica-se às micro-
componentes, que representam menos de 3 % em peso.
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Alteração 108
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Caso as percentagens em peso das 
matérias-primas para alimentação animal 
presentes nos alimentos compostos 
destinados a animais utilizados na 
alimentação humana não sejam indicadas 
no rótulo, o fabricante disponibilizará, a 
pedido, informações acerca da 
composição quantitativa com uma 
margem de +/- 15% do valor 
correspondente à fórmula do alimento 
composto, a não ser que considere serem 
estas informações comercialmente 
sensíveis e poder constituir a sua 
divulgação numa infracção dos seus 
direitos de propriedade intelectual;

b) A declaração aberta é válida para as 4 
componentes mais significativas em 
termos de peso. Se estas representarem 
menos de 70% do peso, a declaração 
aberta será aplicável a tantos 
componentes quantos os necessários para 
se alcançar, pelo menos, 70% do peso. 
Para que os direitos de propriedade 
intelectual do fabricante não sejam 
violados, este não é obrigado, caso o possa 
comprovar com fundamento, a dar 
informações sobre as matérias-primas 
para alimentação animal inferiores a 3% 
em peso. As autoridades competentes têm 
sempre o direito de estar informadas das 
percentagens exactas em peso das 
matérias-primas para alimentação 
animal.

Or. de

Justificação

A alteração proposta viabiliza uma regulamentação consentânea com a praxis e com os 
interesses do consumidor. A protecção da propriedade intelectual aplica-se às micro-
componentes, que representam menos de 3 % em peso.

Alteração 109
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Caso as percentagens em peso das 
matérias-primas para alimentação animal 

b) A declaração aberta é válida para as 4 
componentes mais significativas em 
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presentes nos alimentos compostos 
destinados a animais utilizados na 
alimentação humana não sejam indicadas 
no rótulo, o fabricante disponibilizará, a 
pedido, informações acerca da 
composição quantitativa com uma 
margem de +/- 15% do valor 
correspondente à fórmula do alimento 
composto, a não ser que considere serem 
estas informações comercialmente 
sensíveis e poder constituir a sua 
divulgação numa infracção dos seus 
direitos de propriedade intelectual;

termos de peso. Se estas representarem 
menos de 60% do peso, a declaração 
aberta será aplicável a tantos mais 
componentes quantos os necessários para 
se alcançar, pelo menos, 60% do peso. 
Para que os direitos de propriedade 
intelectual do fabricante não sejam 
violados, este não é obrigado, caso o possa 
comprovar com fundamento, a dar 
informações sobre as matérias-primas 
para alimentação animal inferiores a 3% 
em peso. As autoridades competentes têm 
sempre o direito de ser informadas das 
percentagens exactas em peso das 
matérias-primas para alimentação animal.

Or. de

Justificação

A alteração proposta viabiliza uma regulamentação consentânea com a praxis e com os 
interesses do consumidor. A protecção da propriedade intelectual aplica-se às micro-
componentes, que representam menos de 3 % em peso.

Alteração 110
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Caso as percentagens em peso das 
matérias-primas para alimentação animal 
presentes nos alimentos compostos 
destinados a animais utilizados na 
alimentação humana não sejam indicadas 
no rótulo, o fabricante disponibilizará, a 
pedido, informações acerca da composição 
quantitativa com uma margem de +/- 15% 
do valor correspondente à fórmula do 
alimento composto, a não ser que 
considere serem estas informações 
comercialmente sensíveis e poder 
constituir a sua divulgação numa infracção 

b) Caso as percentagens em peso das 
matérias-primas para alimentação animal 
presentes nos alimentos compostos 
destinados a animais utilizados na 
alimentação humana não sejam indicadas 
no rótulo, o fabricante disponibilizará, a 
pedido, informações acerca da composição 
quantitativa com uma margem de +/- 15% 
do valor correspondente à fórmula do 
alimento composto, a não ser que estas 
informações sejam comercialmente 
sensíveis e poder constituir a sua 
divulgação numa infracção dos seus 
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dos seus direitos de propriedade 
intelectual;

direitos de propriedade intelectual, nos 
termos da Directiva 2004/48/CE;

Or. en

Justificação

Para responder à preocupação do cliente no sentido de obter informações suplementares 
sobre a composição de um alimento para animais, a isenção da obrigação do fabricante de 
divulgar informações sobre a composição deve ser encarada à luz do disposto na Directiva 
2004/48/CE e, em particular, do artigo 8.º. Esta abordagem está inteiramente de acordo com 
o desejo da Comissão de impor o devido equilíbrio entre as exigências do consumidor de uma 
informação importante e as exigências do sector de manter um nível adequado de protecção 
do know-how, tal como previsto no considerando (19).  

Alteração 111
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para efeitos do disposto na alínea 
b) do n.º 2, a Comissão estabelece 
regras de execução que definem as 
condições de acordo com as quais: 
- o utilizador do alimento para 
animais pode ter acesso a mais 
informações sobre a composição e
- o fabricante pode ficar isento da 
obrigação de revelar essa informação.
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o com novos 
elementos, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 4 do artigo 29.°.

Or. en
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Justificação

Para responder à necessidade de os agricultores de disporem de informações suplementares 
sobre a composição de um alimento para animais, ao mesmo tempo que é assegurado um 
nível suficiente de protecção do know-how, a aplicação prática dos requisitos previstos no 
presente artigo deve ficar sujeita ao cumprimento de determinadas condições a adoptar no 
âmbito do processo de comitologia com o escrutínio do Parlamento Europeu. A presente 
alteração está em consonância com o considerando (19). 

Alteração 112
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para efeitos da alínea b) do n.º 2, as 
condições em que o produtor pode ser 
isentado da obrigação de fornecer ao 
comprador informações ulteriores sobre a 
composição do alimento para animais 
devem ser adoptadas de acordo com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 4 do artigo 29.º.

Or. it

Justificação

Al fine di rispondere alle preoccupazioni dei consumatori in merito alla possibilità di 
ricevere informazioni aggiuntive sulla composizione del mangime, il diritto di rifiuto 
concesso al produttore deve essere vincolato a determinate condizioni, che devono essere 
adottate secondo la procedura di comitatologiacon lo scrutinio del Parlamento Europeo.
Questo approccio è pienamente in linea con la volontà della Commissione di raggiungere il 
giusto compromesso tra la richiesta del cliente di ricevere informazioni significative e la 
richiesta dell’industria di mantenere un adeguato livello di protezione della proprietà 
intellettuale, come riportato nel considerando (19).
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Alteração 113
Agnes Schierhuber

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Caso as percentagens em peso das 
matérias-primas para alimentação animal 
presentes nos alimentos compostos 
destinados a animais utilizados na 
alimentação humana não sejam indicadas 
no rótulo, o fabricante disponibilizará, a 
pedido, informações acerca da composição 
quantitativa com uma margem de +/- 15% 
do valor correspondente à fórmula do 
alimento composto, a não ser que 
considere serem estas informações 
comercialmente sensíveis e poder 
constituir a sua divulgação numa 
infracção dos seus direitos de propriedade 
intelectual;

b) Caso as percentagens em peso das 
matérias-primas para alimentação animal 
presentes nos alimentos compostos 
destinados a animais utilizados na 
alimentação humana não sejam indicadas 
no rótulo, o fabricante disponibilizará ao 
comprador, a pedido, informações acerca 
da composição quantitativa exacta 
correspondente à fórmula efectiva do 
alimento composto.

Or. de

Justificação

A disposição proposta confere ao comprador o direito à informação e ao vendedor - mercê 
da disposição+/- 15 % - protecção suficiente do seu segredo comercial no âmbito da 
composição e rotulagem dos produtos. O direito do comprador não deve, contudo, ser 
objecto de mais restrições. A divulgação de informações não deve ficar à discrição do 
vendedor. Assim sendo, o último período deve ser suprimido.

Alteração 114
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Caso as percentagens em peso das 
matérias-primas para alimentação animal 
presentes nos alimentos compostos 
destinados a animais utilizados na 

b) Caso as percentagens em peso das 
matérias-primas para alimentação animal 
presentes nos alimentos compostos 
destinados a animais utilizados na 
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alimentação humana não sejam indicadas 
no rótulo, o fabricante disponibilizará, a 
pedido, informações acerca da composição 
quantitativa com uma margem de +/- 15% 
do valor correspondente à fórmula do 
alimento composto, a não ser que 
considere serem estas informações 
comercialmente sensíveis e poder 
constituir a sua divulgação numa 
infracção dos seus direitos de propriedade 
intelectual;

alimentação humana não sejam indicadas 
no rótulo, o fabricante disponibilizará, a 
pedido, informações acerca da composição 
quantitativa exacta correspondente à 
fórmula efectiva do alimento composto.

Or. de

Justificação

Por Acórdão de 6.12.2006, o Tribunal de Justiça Europeu declarou legal uma margem de 
tolerância de 15% a nível dos elementos quantitativos. A disposição "15%" deixa ao 
fabricante margem de manobra para a sua produção e permite-lhe não divulgar a 
composição na íntegra. A concessão de uma tolerância de 15% e a recusa simultânea de 
informação não é, contudo, do interesse do consumidor.  Este passo deve, pois, ser 
suprimido.

Alteração 115

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As autoridades competentes podem, a 
pedido fundamentado, comunicar ao 
consumidor as informações sobre a 
composição quantitativa fornecidas em 
conformidade com a alínea b) do n.º 2, se, 
após ponderação dos interesses 
fundamentados de fabricantes e 
consumidores, considerarem que se 
justifica essa disponibilização das 
informações. Eventualmente, as 
autoridades competentes sujeitam a 
disponibilização das informações à 
assinatura de uma declaração de 
confidencialidade.
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Or. de

Justificação

A presente alteração visa uma clarificação e constitui o resultado dos debates em comissão e 
com a Comissão. 

A declaração aberta das matérias-primas para alimentação animal deve ser assegurada 
mediante o acesso à informação em caso de suspeita fundamentada.

Alteração 116
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Artigo 19.º
Do rótulo dos alimentos para animais de 
companhia deve constar um número de 
telefone de chamada grátis através do 
qual, além dos elementos obrigatórios, o 
consumidor possa obter informações 
suplementares respeitantes:

Do rótulo dos alimentos para animais de 
companhia devem constar fontes de 
informação gratuitas (por exemplo, 
número de telefone, endereço de correio 
electrónico e Internet) sobre a pessoa 
responsável pelas elementos de rotulagem,  
para que, além dos elementos obrigatórios, 
o consumidor possa obter informações 
suplementares respeitantes:

Or. pl

Justificação

O número de telefone gratuito deve ser previsto como uma possibilidade adicional que 
permite ao cliente aceder a um complemento de informação sobre a composição do produto. 
Sobretudo pequenas e médias empresas não conseguem oferecer esse serviço adicional de 
espera de linha para informação telefónica nas 23 línguas oficiais, frequentemente sobre 
temas muito específicos. Por esse motivo, a pessoa responsável pela rotulagem deve poder 
escolher livremente o meio de informação (telefone, correio, Internet).
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Alteração 117
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Do rótulo dos alimentos para animais de 
companhia deve constar um número de 
telefone de chamada grátis através do 
qual, além dos elementos obrigatórios, o 
consumidor possa obter informações 
suplementares respeitantes:

Do rótulo dos alimentos para animais de 
companhia deve constar uma possibilidade
grátis (por exemplo, telefone, correio 
electrónico, Internet) de contacto com o 
responsável pelas elementos de rotulagem, 
através do qual, além dos elementos 
obrigatórios, o consumidor possa obter 
informações suplementares respeitantes:

Or. de

Justificação

Hierdurch wird der Änderungsantrag 23 des Berichterstatters angepasst, indem Beispiele zur 
Kontaktaufnahme mit dem Verantwortlichen genannt werden und Bezug auf die Rechte an 
geistigem Eigentum genommen wird.
Eine kostenfreie Telefonnummer sollte als nur eine von mehreren Optionen angesehen 
werden, die es dem Verbraucher ermöglichen, zusätzliche Informationen über die 
Zusammensetzung der Heimtiernahrung zu erhalten: vor allem kleine und mittelgroße 
Unternehmen können in einer Europäischen Union von 27 Mitgliedsstaaten mit 
23 Amtssprachen einen derartigen Service zur sofortigen telefonischen Bereitstellung von 
Informationen über ihre oftmals sehr weitgefächerte Palette von Heimtiernahrungsprodukten 
nicht leisten.
Der Vorschlag sollte zulassen, dass die für die Kennzeichnungsangaben verantwortliche 
Person zwischen mehreren Optionen wählen kann, z.B. Telefon, Service per Post, Internet 
etc., sofern sichergestellt ist, dass der Verbraucher die geforderte Information erhält.
Zusätzlich, und wie in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b für Futtermittel für Nutztiere, sollte 
eine Vorschrift zum Schutz von geistigem Eigentum vorgesehen werden.
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Alteração 118
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Do rótulo dos alimentos para animais de 
companhia deve constar um número de 
telefone de chamada grátis através do 
qual, além dos elementos obrigatórios, o 
consumidor possa obter informações 
suplementares respeitantes:

Do rótulo dos alimentos para animais de 
companhia deve constar um meio gratuito 
de contacto com a pessoa responsável 
pelos elementos da rotulagem 
(nomeadamente, telefone, correio 
electrónico ou Internet) através do qual, 
além dos elementos obrigatórios, o 
consumidor possa obter informações 
suplementares respeitantes:

Or. en

Justificação

This adapts the rapporteur’s amendment 23  by giving examples of the means to contact the 
responsible and by referring to intellectual property rights. 
 A free telephone number should be regarded as only one of several options permitting the 
customer to obtain additional information on the pet food’s composition: In particular small 
and medium sized companies cannot establish such a service in a European Union of 27 
Member States with 23 official languages to give on-the-spot information by telephone on 
their often very varied range of pet food products. 
The proposal should permit the person responsible for labelling particulars to choose 
between several options, e.g. telephone, postal service, internet etc. as long as it is ensured 
that the customer receives the information required. 
 Additionally, and as in Article 17 (2) (b) for farm feed, a provision on intellectual property 
must be foreseen. 

Alteração 119
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

As informações visadas nas alíneas a) e b) 
devem ser comunicadas, sem prejuízo do 
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direito de retenção de dados, quando 
aquelas sejam comercialmente sensíveis 
ou a sua divulgação possa violar os 
direitos de propriedade intelectual.

Or. de

Justificação

Hierdurch wird der Änderungsantrag 23 des Berichterstatters angepasst, indem Beispiele zur 
Kontaktaufnahme mit dem Verantwortlichen genannt werden und Bezug auf die Rechte an 
geistigem Eigentum genommen wird.
Eine kostenfreie Telefonnummer sollte als nur eine von mehreren Optionen angesehen 
werden, die es dem Verbraucher ermöglichen, zusätzliche Informationen über die 
Zusammensetzung der Heimtiernahrung zu erhalten: vor allem kleine und mittelgroße 
Unternehmen können in einer Europäischen Union von 27 Mitgliedsstaaten mit 
23 Amtssprachen einen derartigen Service zur sofortigen telefonischen Bereitstellung von 
Informationen über ihre oftmals sehr weitgefächerte Palette von Heimtiernahrungsprodukten 
nicht leisten.
Der Vorschlag sollte zulassen, dass die für die Kennzeichnungsangaben verantwortliche 
Person zwischen mehreren Optionen wählen kann, z.B. Telefon, Service per Post, Internet 
etc., sofern sichergestellt ist, dass der Verbraucher die geforderte Information erhält.
Zusätzlich, und wie in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b für Futtermittel für Nutztiere, sollte 
eine Vorschrift zum Schutz von geistigem Eigentum vorgesehen werden.

Alteração 120
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A informação referida nas alíneas a) e b) 
deve ser comunicada, sem prejuízo do 
direito de não revelar pormenores, quer 
quando estes sejam comercialmente 
sensíveis, quer quando a sua divulgação 
possa redundar numa infracção dos 
direitos de propriedade intelectual.

Or. en
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Justificação

This adapts the rapporteur’s amendment 23 by giving examples of the means to contact the 
responsible and by referring to intellectual property rights. 
 A free telephone number should be regarded as only one of several options permitting the 
customer to obtain additional information on the pet food’s composition: In particular small 
and medium sized companies cannot establish such a service in a European Union of 27 
Member States with 23 official languages to give on-the-spot information by telephone on 
their often very varied range of pet food products. 
The proposal should permit the person responsible for labelling particulars to choose 
between several options, e.g. telephone, postal service, internet etc. as long as it is ensured 
that the customer receives the information required. 
 Additionally, and as in Article 17 (2) (b) for farm feed, a provision on intellectual property 
must be foreseen. 

Alteração 121
Rosa Miguélez Ramos

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Além das exigências estabelecidas nos 
artigos 15.º, 16.º, 17.º e 18.º, da rotulagem 
dos alimentos com teores de substâncias 
indesejáveis superiores aos permitidos ao 
abrigo da Directiva 2002/32/CE deve 
constar a menção «alimentos com teor(es) 
excessivo(s) de … (designação da(s) 
substância(s) indesejável(eis) em 
conformidade com o anexo I da Directiva 
2002/32/CE), apenas destinados a 
estabelecimentos de descontaminação 
autorizados». A autorização destes 
estabelecimentos deve basear-se no artigo 
10.º, n.ºs 2 ou 3, do Regulamento (CE) n.º 
183/2005.

1. Além das exigências estabelecidas nos 
artigos 15.º, 16.º, 17.º e 18.º, os alimentos 
para animais para os quais não tenham 
sido definidas especificações legais 
europeias no Anexo VI-A serão rotulados 
em conformidade com os requisitos 
estabelecidos no referido Anexo.

Or. es

Justificação

Para o cumprimento normal das normas de segurança alimentar, é fundamental assegurar que 
todos os produtos considerados alimentos para animais cumpram a legislação alimentar. A 
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limitação do artigo 20.º a produtos que excedem os limites máximos para contaminantes, nos 
ter. A limitação do artigo 20.º a produtos que excedem os limites máximos para 
contaminantes, nos termos da Directiva 2002/32/EC, pode levar a que não sejam cumpridos 
os requisitos mínimos de segurança alimentar, dado que no futuro os referidos produtos 
podem ser regulamentados numa base jurídicas diferente da Directiva 2002/32/CE.

Alteração 122
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Além das exigências estabelecidas nos 
artigos 15.º, 16.º, 17.º e 18.º, da rotulagem 
dos alimentos com teores de substâncias 
indesejáveis superiores aos permitidos ao 
abrigo da Directiva 2002/32/CE deve 
constar a menção  «alimentos com
teor(es) excessivo(s) de … (designação 
da(s) substância(s) indesejável(eis) em 
conformidade com o anexo I da Directiva 
2002/32/CE), apenas destinados a 
estabelecimentos de descontaminação 
autorizados». A autorização destes 
estabelecimentos deve basear-se no artigo 
10.º, n.ºs 2 ou 3, do Regulamento (CE) n.º 
183/2005.

1. Além das exigências estabelecidas nos 
artigos 15.º, 16.º, 17.º e 18.º, da rotulagem 
dos alimentos que não observem as 
disposições do Anexo VI-A devem constar 
os elementos de rotulagem estabelecidos 
no Anexo VI-A.

Or. de

Justificação

Es ist von essentieller Bedeutung für die Durchsetzung und die Übereinstimmung mit den 
Zielen der Futtermittelsicherheit, dass die genannten Produkte weiterhin als Futtermittel 
gelten und somit Gegenstand der Futtermittelgesetzgebung sind. Die Beschränkung des 
Geltungsbereichs von Artikel 20 auf Produkte, die Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen 
nach der Richtlinie 2002/32/EG überschreiten, kann dazu führen, dass künftige Futtermittel-
Sicherheitsstandards, die auf anderer rechtlicher Basis als der Richtlinie 2002/32/EG 
erlassen werden, nicht in die Regelung einbezogen würden.
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Alteração 123
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso se pretenda reduzir ou eliminar a 
contaminação através de limpeza, a 
rotulagem adicional dos alimentos 
contaminados deve conter a seguinte 
menção: «alimentos para animais com 
teor(es) excessivo(s) de …(designação 
da(s) substância(s) indesejável(eis) em 
conformidade com o anexo I da Directiva 
2002/32/CE) – só podem ser utilizados 
após limpeza adequada».

2. A Comissão pode alterar o Anexo VI-A, 
a fim de ter em conta o progresso 
legislativo em matéria de desenvolvimento 
de normas.

Or. de

Justificação

Es ist von essentieller Bedeutung für die Durchsetzung und die Übereinstimmung mit den 
Zielen der Futtermittelsicherheit, dass die genannten Produkte weiterhin als Futtermittel 
gelten und somit Gegenstand der Futtermittelgesetzgebung sind. Die Beschränkung des 
Geltungsbereichs von Artikel 20 auf Produkte, die Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen 
nach der Richtlinie 2002/32/EG überschreiten, kann dazu führen, dass künftige Futtermittel-
Sicherheitsstandards, die auf anderer rechtlicher Basis als der Richtlinie 2002/32/EG 
erlassen werden, nicht in die Regelung einbezogen würden.

Alteração 124
Rosa Miguélez Ramos

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso se pretenda reduzir ou eliminar a 
contaminação através de limpeza, a 
rotulagem adicional dos alimentos 
contaminados deve conter a seguinte 
menção: «alimentos para animais com 

2. A Comissão pode adoptar alterações ao 
Anexo VI-A a fim de o adaptar aos 
requisitos legais no caso de serem 
desenvolvidas novas normas.
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teor(es) excessivo(s) de …(designação 
da(s) substância(s) indesejável(eis) em 
conformidade com o anexo I da Directiva 
2002/32/CE) – só podem ser utilizados 
após limpeza adequada».

Or. es

Justificação

Para o cumprimento normal das normas de segurança alimentar, é fundamental assegurar 
que todos os produtos considerados alimentos para animais cumpram a legislação alimentar. 
A limitação do artigo 20.º a produtos que excedem os limites máximos para contaminantes, 
nos termos da Directiva 2002/32/EC, pode levar a que não sejam cumpridos os requisitos 
mínimos de segurança alimentar, dado que no futuro os referidos produtos podem ser 
regulamentados numa base jurídicas diferente da Directiva 2002/32/CE.

Alteração 125
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que, antes de cada transacção, o
comprador tiver declarado, por escrito, 
prescindir dos elementos referidos nas 
alíneas c), d) e e) do artigo 15.º e no n.º 2 
do artigo 16.º, a sua indicação não é 
necessária. Cada transacção pode consistir 
em várias remessas.

1. Sempre que, antes de cada transacção, o 
comprador tiver declarado, por escrito, 
prescindir dos elementos referidos nas 
alíneas c) e d) do artigo 15.º e no n.º 2 do 
artigo 16.º, a sua indicação não é 
necessária. Cada transacção pode consistir 
em várias remessas.

Or. en

Justificação

A derrogação não deve abranger a alínea e) do artigo 15.º , pois o utilizador dos alimentos 
para animais deve dispor da informação sobre a quantidade líquida, expressa em unidades 
de massa no caso de produtos sólidos e em unidades de massa ou volume no caso produtos 
líquidos.
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Alteração 126
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo do anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 183/2005, os 
elementos referidos nas alíneas c), d) e e) 
do artigo 15.º e no n.º 2 do artigo 16.º do 
presente regulamento não são obrigatórios 
para as matérias-primas para alimentação 
animal que não contiverem aditivos, à 
excepção de conservantes ou de aditivos de 
ensilagem, produzidas e distribuídas por 
um operador de uma empresa do sector dos 
alimentos para animais nos termos do n.º 1 
do artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 
183/2005 a um utilizador no sector da 
produção primária, para utilização na sua 
própria exploração.

3. Sem prejuízo do anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 183/2005, os 
elementos referidos nas alíneas c) e d) do 
artigo 15.º e no n.º 2 do artigo 16.º do 
presente regulamento não são obrigatórios 
para as matérias-primas para alimentação 
animal que não contiverem aditivos, à 
excepção de conservantes ou de aditivos de 
ensilagem, produzidas e distribuídas por 
um operador de uma empresa do sector dos 
alimentos para animais nos termos do n.º 1 
do artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 
183/2005 a um utilizador no sector da 
produção primária, para utilização na sua 
própria exploração.

Or. en

Justificação

A derrogação não deve abranger a alínea e) do artigo 15.º , pois o utilizador dos alimentos 
para animais deve dispor da informação sobre a quantidade líquida, expressa em unidades 
de massa no caso de produtos sólidos e em unidades de massa ou volume no caso produtos 
líquidos.

Alteração 127
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Relativamente às quantidades de 
alimentos para animais de companhia que 
não excedam a ração diária da respectiva 
espécie animal, vendidas em embalagens 
com vários recipientes, os elementos 

7. Relativamente às quantidades de 
alimentos para animais de companhia, 
vendidas em embalagens com vários 
recipientes, os elementos referidos nas 
alíneas b), c) e f) do artigo 15.º e no n.º 1, 
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referidos nas alíneas b), c) e f) do artigo 
15.º e no n.º 1, alíneas c), e) e f) do artigo 
17.º, só podem ser apostos à embalagem, e 
não aos recipientes em separado.

alíneas b), c), e) e f) do artigo 17.º, só 
podem ser apostos à embalagem exterior, e 
não aos recipientes em separado.

Or. de

Justificação

Die Begründung des Änderungsantrags 24 des Berichterstatters unterstützt die gegenwärtige 
Praxis, nach der mehrere Einzelportionen von Heimtiernahrung in einer Umverpackung 
zusammengepackt werden.

Der Änderungsantrag des Berichterstatters sollte dahingehend klargestellt werden, dass jede 
einzelne Portion mit bestimmten Verbraucherinformationen (Allein-/Ergänzungsfuttermittel, 
angesprochene Tierart, Chargen-/Losnummer, Nettomenge, Mindesthaltbarkeitsdatum) 
gekennzeichnet werden muss, nicht jedoch mit allen kennzeichnungspflichtigen Angaben. 

Es genügt, wenn die Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung (Artikel 1, Absatz 1 
Buchstabe b, d.h. die Fütterungshinweise) nur auf der gemeinsamen Außenverpackung 
angegeben werden, da der typische Käufer von Multipacks mit dem Produkt vertraut ist: 
Multipacks werden nur von Heimtierhaltern gekauft, die das Produkt zuvor in einer 
Einzelportion getestet haben. 

Die Umverpackung würde dann die vollständige Information liefern, auch einschließlich der 
Verwendungshinweise.

Dadurch wird dem Heimtierhalter die Möglichkeit gegeben, eine Auswahl mehrerer Produkte 
und/oder einen Vorrat für mehrere Tage zu kaufen. Obwohl in vielen Fällen das einzelne 
Behältnis nicht mehr als eine Tagesration enthält, sollte der Verbraucher nicht in seiner Wahl 
eingeschränkt werden, falls er z.B. mehrere Katzen oder Hunde hat und daher größere 
Einzelpackungen benötigt.

Erläuterungen für Multipacks sind in Verhaltenskodices einfügen. Die Einschränkung 
„höchstens einer täglichen Ration“ sollte daher gestrichen werden, insbesondere da 
derartige „Multipacks“ normalerweise zu einem gegenüber dem Kauf einer Einzelpackung 
reduzierten Preis angeboten werden.

Alteração 128
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Relativamente às quantidades de 7. Relativamente às quantidades de 
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alimentos para animais de companhia que 
não excedam a ração diária da respectiva 
espécie animal, vendidas em embalagens 
com vários recipientes, os elementos 
referidos nas alíneas b), c) e f) do artigo 
15.º e no n.º 1, alíneas c), e) e f) do artigo 
17.º, só podem ser apostos à embalagem, e 
não aos recipientes em separado.

alimentos para animais de companhia 
vendidas em embalagens com vários 
recipientes, os elementos referidos nas 
alíneas b), c) e f) do artigo 15.º e no n.º 1, 
alíneas b), e) e f) do artigo 17.º, só podem 
ser apostos à embalagem exterior, e não 
aos recipientes em separado.

Or. en

Justificação

The justification of the rapporteur’s amendment 24 supports the current practice for several 
individual pet food portions to be packed in one outer packaging. 

The rapporteur’s amendment should be clarified to ensure that the individual portions must 
be labelled with certain customer information (complete/complementary feed, intended 
species, batch/lot number, net quantity, minimum storage life), but not all mandatory 
labelling requirements. 

It is sufficient to label the instructions for proper use (Art. 17 [1] b, i.e. the feeding 
instructions) only be on the outer combining pack, because the typical purchaser of 
multipacks is familiar with the product: Multipacks are only bought by pet owners after 
having tried the product in a single packaging. 

 The outer combining packaging would then give the complete information, including also the 
instructions of use. 

This gives pet owners the option to purchase a choice of products and/or supply for several 
days.  

Whilst in many cases each single container does not exceed the daily ration, customers should 
not be restricted in their choice in case they have for example several cats or dogs and 
thereby requiring bigger single packs. 

FEDIAF will include an interpretation to multi-packs in its Code to Good Practice.  The 
restriction “not exceeding the daily ration” should therefore be deleted in particular as such 
“multipacks” are generally offering a price reduction compared with purchasing single 
packs.
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Alteração 129
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. O cumprimento das disposições das 
alíneas e), f) e g) do artigo 15.º e dos n.ºs 
1 e 2 do artigo 16.º não é requerido 
quando sejam utilizados subprodutos de 
origem vegetal ou animal procedentes de 
transformação agro-industrial com um 
teor de humidade superior a 50 %.

Or. de

Justificação

A actual Directiva 96/25/CE isenta de rotulagem os alimentos para animais com um elevado 
teor em água (artigo 6.º (3) (B)) (por exemplo, derivados de tubérculos,  borras húmidas e 
fermentos, ),  produtos derivados da batata, etc.). 

Esses alimentos para animais com um levado teor em água iniciariam o processo de 
decomposição e deteriorar-se-iam, antes de os resultados das análises estarem disponíveis. 
Estes alimentos para animais são bem procurados pelos utilizadores. Assim sendo, não são 
essenciais outros dados como o tipo de alimento e a designação comercial.

Alteração 130
Giuseppe Castiglione

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Além das exigências obrigatórias de 
rotulagem, os alimentos compostos para 
animais podem igualmente incluir 
elementos de rotulagem voluntária, desde 
que os princípios gerais constantes do 
artigo 11.º sejam respeitados.

1. Além das exigências obrigatórias de 
rotulagem, os alimentos compostos para 
animais podem igualmente incluir 
elementos de rotulagem voluntária, desde 
que os princípios gerais constantes do 
artigo 11.º sejam respeitados e sejam 
submetidos a procedimentos de 
certificação por parte de um Organismo 
de Controlo.
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Or. it

Alteração 131
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Além das exigências obrigatórias de 
rotulagem, os alimentos compostos para 
animais podem igualmente incluir 
elementos de rotulagem voluntária, desde 
que os princípios gerais constantes do 
artigo 11.º sejam respeitados.

1. Além das exigências obrigatórias de 
rotulagem, os alimentos compostos para 
animais no âmbito das informações 
obrigatórias previstas no artigo 14.º 
podem igualmente incluir elementos de 
rotulagem voluntária, desde que os 
princípios gerais constantes do artigo 11.º 
sejam respeitados.

Or. de

Justificação

Es ist offensichtlich, dass die Vorschriften für die Pflichtkennzeichnung nur von denjenigen 
freiwilligen Kennzeichnungsangaben begleitet werden können, die nach Artikel 22 über die 
„an auffälliger Stelle auf der Verpackung, dem Behältnis oder einem daran angebrachten 
Etikett in deutlich sichtbarer, gut les-barer und unauslöschlicher Weise“ angebracht sind, 
und dem Sinn nach Artikel 14 Absatz 1 der KOM (2008) 124 entsprechen.

Diese Änderung stellt klar, dass dies den Hersteller nicht daran hindert, zusätzliche 
Informationen über das Produkt, wie verkaufsfördernde Hinweise, Informationen über neue 
Rezepturen, neue und andere Packungsgrößen oder die Produktbewertung aus 
Verbrauchertests, separat abseits dieser auffälligen Stelle zur Verfügung zu stellen.

Ohne diese Änderung könnte Artikel 22 unbeabsichtigt die Bandbreite freiwilliger 
Produktinformationen einschränken.
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Alteração 132
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Além das exigências obrigatórias de 
rotulagem, os alimentos compostos para 
animais podem igualmente incluir 
elementos de rotulagem voluntária, desde 
que os princípios gerais constantes do 
artigo 11.º sejam respeitados.

1. Além das exigências obrigatórias de 
rotulagem, os alimentos compostos para 
animais podem igualmente incluir, nas 
declarações obrigatórias exigidas pelo 
artigo 14.º, elementos de rotulagem 
voluntária, desde que os princípios gerais 
constantes do artigo 11.º sejam respeitados.

Or. en

Justificação

It is understood that the mandatory labelling requirements may only be accompanied by those 
voluntary labelling particulars listed in Article 22 on the “prominent place on the packaging, 
container or ... label” in the meaning of Article 14 (1) of COM (2008) 124). This amendment 
clarifies that this will not prevent manufacturers from providing additional product 
information separately outside this prominent place, such as promotions, new recipe 
information, new different pack size or product score in consumer tests. Without this 
amendment, Article 22 could unwittingly restrict the scope of voluntary product information.

Alteração 133
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Além das exigências obrigatórias de 
rotulagem, os alimentos compostos para 
animais podem igualmente incluir 
elementos de rotulagem voluntária, desde 
que os princípios gerais constantes do 
artigo 11.º sejam respeitados.

1. Além das exigências obrigatórias de 
rotulagem, as matérias-primas para 
alimentação animal ou os alimentos 
compostos para animais podem igualmente 
incluir elementos de rotulagem voluntária, 
desde que os princípios gerais constantes 
do artigo 11.º sejam respeitados.

Or. en
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Justificação

A informação opcional deve ser alargada, de molde a incluir matérias-primas e não deve 
limitar-se a alimentos compostos. Paralelamente, a lista de informações não deve ser 
restringida – deveria ter um carácter ilustrativo e não limitativo.

Alteração 134
Agnes Schierhuber

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A rotulagem voluntária adicional só
pode incluir os seguintes elementos:

2. A rotulagem voluntária adicional pode, 
em particular, incluir os seguintes 
elementos:

Or. de

Justificação

A lista das informações facultativas não deve ser exaustiva. As informações que, embora não 
constando da lista, não sejam contrárias à proibição relativa à indução em erro (Artigo 22.º 
em articulação com o artigo 11.º) devem ser admissíveis.

Alteração 135
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A rotulagem voluntária adicional só
pode incluir os seguintes elementos:

2. A rotulagem voluntária adicional pode 
incluir os seguintes elementos:

Or. en

Justificação

A informação opcional deve ser alargada, de molde a incluir matérias-primas e não deve 
limitar-se a alimentos compostos. Paralelamente, a lista de informações não deve ser 
restringida – deveria ter um carácter ilustrativo e não limitativo.
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Alteração 136
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) informações sobre digestibilidade e 
proteínas brutas;

Or. de

Justificação

O fabricante pode também fornecer estes dados importantes para o utilizador.

Alteração 137
Giuseppe Castiglione

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) presença/ausência de uma dada 
substância;

Or. it

Alteração 138
Giuseppe Castiglione

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea h-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-B) percentagem em peso de cada uma 
das matérias-primas.

Or. it
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Alteração 139
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Um fabricante que pretenda utilizar 
uma matéria-prima de alimentos para 
animais até então não mencionada no 
Catálogo deve solicitar a respectiva 
inscrição, em conformidade com o n.° 1 
do artigo 27.º 

Or. de

Justificação

A alteração 25 foi modificada na sequência de debate com a Comissão. 
O catálogo não é uma lista positiva oficial, sendo, sim, estabelecido pelos sectores 
económicos sob a sua própria responsabilidade. Uma nova matéria-prima utilizada por um 
fabricante deve primeiro ser inscrita no catálogo, em concertação com os operadores no 
mercado e as autoridades competentes.

Alteração 140
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão aprova o Catálogo, os 
projectos de Códigos e os respectivos 
projectos de alterações em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 2 do 
artigo 29.º, desde que reunidas as seguintes 
condições:

Os relatores nos termos do n.º 1 
apresentam à Comissão e ao comité 
referido no n.º 1 do artigo 29.º o Catálogo, 
o Código e respectivas alterações. 
A Comissão pode, nos termos do 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 4 do artigo 29.º, 
rejeitar  o Catálogo, os Códigos e as 
alterações, caso, inter alia, não estejam
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reunidas as seguintes condições:

Or. de

Justificação

A alteração 28 foi modificada na sequência de debates em comissão e com a Comissão. 
O Catálogo e o Código são da responsabilidade do sector económico. A aprovação proposta 
deveria ser substituída por simples notificação com possibilidade de contestação, a fim de 
aligeirar o procedimento. O controlo parlamentar deve ser assegurado mediante aplicação 
do procedimento de regulamentação com controlo.

Alteração 141
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 30 – parte introdutória (nova)

Texto da Comissão Alteração

O Regulamento (CE) n.° 1831/2003 é 
alterado do seguinte modo:

Or. de

Alteração 142
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 30 – ponto -1 (novo)
Regulamento (CE) N.º 1831/2003
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Ao n.º 2 do artigo 2.º são aditadas as 
seguintes alíneas:
o)  «Rotulagem»: atribuição de quaisquer 
menções, indicações, marcas ou 
designações comerciais, imagens ou 
símbolos a um alimento para animais, 
mediante aposição destas informações em 
qualquer suporte (designadamente, 
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embalagem, recipiente, documento, aviso, 
rótulo, anel, gargantilha ou na Internet), 
que acompanhe ou seja referente a este 
alimento para animais;
p)  «Rótulo»: qualquer etiqueta, marca, 
marca comercial, indicação gráfica ou 
outra descrição, escrita, impressa, 
gravada com stêncil, marcada, gravada 
em relevo ou em depressão ou fixada a 
um recipiente de alimentos para animais 
ou qualquer suporte de dados que se 
refira a esse alimento ou o acompanhe;

Or. de

Justificação

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen. Dies wird zum 
einen mittels der Aufnahme der Definition für „Kennzeichnung“ und „Etikett“ in die 
Verordnung 18731/2003 erreicht. In Übereinstimmung damit sollten dieselben Bestimmungen 
für die Erstellung von Kodizes guter Kennzeichnungspraxis aus dieser Verordnung in die 
Verordnung 1831/2003 übernommen werden. Dies erscheint als die beste Lösung für die 
Umsetzungsprobleme bei Industrie und zuständigen Behörden, wie sie in den 
Erwägungsgründen hervorgehoben sind.

Alteração 143
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 30 – ponto 1 – n.º 1
Regulamento (CE) N.º 1831/2003
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O artigo 16.º do Regulamento (CE) n.º 
1831/2003 é alterado do seguinte modo:

O artigo 16.º é alterado do seguinte modo:

(1) O n.º 1 é alterado do seguinte modo: (1) O n.º 1 é alterado do seguinte modo:
-a) A frase introdutória passa a ter a 
seguinte redacção:
„1. Nenhum aditivo para a alimentação 
animal ou pré-mistura de aditivos pode 
ser colocado no mercado, a menos que o 
produtor, acondicionador, importador, 
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vendedor ou distribuidor estabelecido na 
Comunidade disponibilize aos operadores 
das empresas do sector dos alimentos para 
animais os seguintes elementos de 
rotulagem: 

a)  A alínea d) passa a ter a seguinte 
redacção:

a)  A alínea d) passa a ter a seguinte 
redacção:

„(d) Sempre que adequado, o número de 
aprovação atribuído ao estabelecimento 
que fabrica ou coloca no mercado o 
aditivo ou a pré-mistura nos termos do 
artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 
183/2005 do Parlamento Europeu e do 
Conselho*,

„(d) Sempre que adequado, o número de 
aprovação atribuído ao estabelecimento 
que coloca no mercado o aditivo ou a 
pré-mistura e que é responsável pelos 
elementos de rotulagem nos termos do 
artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 
183/2005 do Parlamento Europeu e do 
Conselho*,

---------------------------------------- ----------------------------------------
* JO L 35 de 8.2.2005, p. 1.»; JO L 35 de 8.2.2005, p. 1.»;
(b) É aditado o seguinte parágrafo: (b) É aditado o seguinte parágrafo:
«No caso das pré-misturas, as alíneas b), 
d), e) e g) não se aplicam aos aditivos 
incorporados nos alimentos para animais.»

«No caso das pré-misturas, as alíneas b), 
d), e) e g) apenas se aplicam às 
pré-misturas e não a cada um dos aditivos 
incorporados nos alimentos para animais.»

Or. de

Justificação

Afigura-se apropriado adequar as disposições em matéria de rotulagem previstas no 
Regulamento 1831/2003 com a estratégia de informação através do rótulo, dado 
encontrarem-se as mesmas inter-relacionadas.

Alteração 144
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 30 – ponto 1 – n.º 2
Regulamento (CE) N.º 1831/2003
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(2) O n.º 3 passa a ter a seguinte redacção. (2) O n.º 3 passa a ter a seguinte redacção.
„3. Além das informações especificadas no 
n.º 1, a embalagem ou recipiente de um 
aditivo pertencente a um grupo funcional 
especificado no anexo III ou de uma pré-

„3. Além das informações especificadas no 
n.º 1, os elementos de rotulagem de um 
aditivo pertencente a um grupo funcional 
especificado no anexo III ou de uma pré-
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mistura que contenha um aditivo 
pertencente a um grupo funcional 
especificado no anexo III deve incluir as 
informações, apresentadas de forma bem 
visível, claramente legível e indelével, 
indicadas nesse anexo.»

mistura que contenha um aditivo 
pertencente a um grupo funcional 
especificado no anexo III devem ser 
colocados à disposição da empresa do 
sector dos alimentos para animais que 
adquire o produto, em conformidade com 
esse anexo.»
Para além das informações de rotulagem 
obrigatórias, podem também ser prestadas 
informações voluntárias no caso dos 
aditivos e das pré-misturas, desde que 
observados os princípios gerais previstos 
nos artigos 11.º e 13.º do Regulamento 
(CE) N.º …/… do Parlamento Europeu e 
do Conselho [relativo à colocação no 
mercado e à utilização de alimentos para 
animais].
O nome do grupo funcional pode ser 
substituído por uma abreviatura."

Or. de

Justificação

Afigura-se apropriado adequar as disposições em matéria de designação previstas no 
Regulamento 1831/2003 com a estratégia de informação através da rotulagem, dado 
encontrarem-se as mesmas inter-relacionadas.

Alteração 145
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 30 – ponto 1 – n.º 3
Regulamento (CE) N.º 1831/2003
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(3) O n.º 4 passa a ter a seguinte redacção. (3) O n.º 4 passa a ter a seguinte redacção.
„4.  No caso das pré-misturas, a palavra 
«pré-mistura» deve figurar em letra 
maiúscula no rótulo e os agentes de 
transporte devem ser declarados, no caso 
das matérias-primas para alimentação 
animal, em conformidade com o n.º 1, 
alínea e), do artigo 17.º do Regulamento 

„4. No caso das pré-misturas, a palavra 
«pré-mistura» deve figurar em letra 
maiúscula no rótulo e os agentes de 
transporte devem ser declarados, em 
conformidade com o n.º 1, alínea e), do 
artigo 17.º do Regulamento (CE) n.º .../... 
do Parlamento Europeu e do Conselho [ 
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(CE) n.º .../... do Parlamento Europeu e do 
Conselho [ relativo à colocação no 
mercado e à utilização de alimentos para 
animais]*. “

relativo à colocação no mercado e à 
utilização de alimentos para animais]*. “

Or. de

Justificação

Afigura-se apropriado adequar as disposições em matéria de rotulagem previstas no 
Regulamento 1831/2003 com a estratégia de informação através da rotulagem, dado 
encontrarem-se as mesmas inter-relacionadas.

Alteração 146
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 30 – ponto 1 – n.º 3-A (novo)
Regulamento (CE) N.º 1831/2003
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) É inserido o n.º 4-A seguinte:

"A Comissão promove a elaboração de 
um Código comunitário em matéria de 
boas práticas de rotulagem. Diz o mesmo 
respeito a todo o âmbito de aplicação da 
rotulagem. Coadjuva a melhoria da 
adequação da rotulagem em todas as 
fases da colocação no mercado.

O procedimento estabelecido no artigo 
16.º-A aplica-se à elaboração  e qualquer 
alteração do Código.

Or. de

Justificação

Afigura-se adequado apropriado as disposições em matéria de rotulagem previstas no 
Regulamento 1831/2003 com a estratégia de informação através da rotulagem, dado 
encontrarem-se as mesmas inter-relacionadas.
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Alteração 147
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 30 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (CE) N.º 1831/2003
Artigo 16-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

É inserido o seguinte artigo 16.º-A:

"Artigo 16.º-A
Estabelecimento do Catálogo e do Código

1. A Comissão assegura que o Código seja 
elaborado e alterado:
a)  em consulta com todos os 
representantes adequados do sector 
europeu das empresas de alimentos para 
animais e outros grupos de interesses, 
designadamente os utilizadores de 
alimentos para animais;
(b) em colaboração com as autoridades 
competentes dos Estados-Membros e, 
sendo o caso, com a Autoridade;
(c) Tendo em conta as experiências 
relevantes decorrentes dos pareceres da 
Autoridade e os progressos científicos ou 
técnicos.
2. A Comissão aprova o Catálogo, os 
projectos de Código e os respectivos 
projectos de alteração em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 2 do 
artigo 22.º, desde que reunidas as 
seguintes condições:
a)  Foram elaborados em conformidade 
com o n.º1;
(b) Os respectivos conteúdos são 
praticáveis em toda a Comunidade, nos 
sectores a que se referem;
(c) São adequados para cumprir os 
respectivos objectivos.
3. A Comissão publica os títulos e 
referências do Catálogo e do Código na 
Série C do Jornal Oficial da União 
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Europeia.

Or. de

Justificação

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen. Dies wird zum 
einen mittels der Aufnahme der Definition für „Kennzeichnung“ und „Etikett“ in die 
Verordnung 18731/2003 erreicht. In Übereinstimmung damit sollten dieselben Bestimmungen 
für die Erstellung von Kodizes guter Kennzeichnungspraxis aus dieser Verordnung in die 
Verordnung 1831/2003 übernommen werden. Dies erscheint als die beste Lösung für die 
Umsetzungsprobleme bei Industrie und zuständigen Behörden, wie sie in den 
Erwägungsgründen hervorgehoben sind.

Alteração 148
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

Este diploma aplica-se doze meses após a 
data da sua publicação.

Este diploma aplica-se doze meses após a 
data de entrada em vigor. Todavia, no 
caso dos alimentos para animais não 
destinados à produção de géneros 
alimentícios, que apenas sejam pela 
primeira vez colocados no mercado trinta 
e seis meses após a data de publicação, 
aplicam-se as medidas previstas no n.º 3 
do artigo 17.º

Or. de

Justificação

Mit Blick auf die lange Haltbarkeit von Heimtiernahrung (z.B. Dosenfutter ca. 24 Monate, 
Fischfutter bis zu 5 Jahre) ist ein Inkrafttreten 12 Monate nach der Veröffentlichung nicht zu 
erreichen.

Die Hersteller von Heimtiernahrung kaufen Etiketten/Beutel wegen der 
Stückgrößendegression in großen Mengen. Kurze Übergangsfristen würden zu unnötiger 
Vergeudung derartiger Etiketten/Beutel oder bereits verpackter Heimtiernahrung führen, die 
aus umweltpolitischen Gründen vermieden werden sollte.
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Die Änderung von Etiketten ist ein langwieriges Verfahren und die Hersteller von 
Druckzylindern und Platten für Etiketten werden zu viele Aufträge gleichzeitig haben, auch 
von den Herstellern von Lebensmitteln, die den erwarteten Änderung durch den „Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Information 
der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM (2008) 40 endgültig – nachkommen. Zusätzlich 
ist, nicht zuletzt aus umweltpolitischen Erwägungen, eine Aufbrauchfrist für die 
Etiketten/Beutel erforderlich.

Darüber hinaus werden im Komitologieverfahren nach eingehender Prüfung noch separat 
einige Änderungen für Etiketten für Heimtiernahrung beschlossen werden, und die Industrie 
sollte nicht zweimal innerhalb kurzer Zeit Investitionen für Etikettenänderungen tätigen 
müssen.

Eine Frist von sechsunddreißig Monaten wäre angemessen und stünde im Einklang mit dem 
„Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die 
Information der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM (2008) 40 endgültig, welche für 
wichtige Änderungen der Eti-ketten eine Übergangsfrist von drei Jahren bzw. von fünf Jahren
für kleine und mittelgroße Unternehmen vorsieht.

Alteração 149
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à categoria de animais 
não utilizada na alimentação humana 
aquando da primeira colocação no 
mercado, este diploma aplica-se trinta e 
seis meses após a data da publicação das 
medidas referidas no n.º 3 do artigo 17.º.

Or. en

Justificação

With a view to the long shelf-life of pet food (e.g. canned pet food around 24 months, fish food 
up to five years), the date of application of 12 months after publication is not achievable.  

Pet food manufacturers purchase labels/bags in large quantities for economy of scale and 
short transition periods would lead to unnecessary waste of such labels/bags or already 
packed pet food, which should be avoided for environmental reasons. 

The changing of labels is a long-term operation and producers of cylinders and plates for 
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labels will have too many orders at the same time, also from human food producers following 
the changes expected under the proposal on food information to consumers – COM (2008) 40 
final; additionally, an expiry of label/bag stocks is required, not least for environmental 
considerations. 

Furthermore, some modifications of pet food labels will be adopted separately in the 
comitology procedure with scrutiny and industry should not make investments for label 
changes twice within a short timeframe. 

A period of thirty-six months will be appropriate and in line with the proposal on food 
information to consumers – COM (2008) 40 final – which provides for important label 
changes a transition period of three years and, for small and medium-sized enterprises, of five 
years.

Alteração 150
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
[vigésimo dia] seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia.

O presente regulamento entra em vigor no 
[vigésimo dia] seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Este diploma aplica-se doze meses após a 
data da sua publicação.

Este diploma aplica-se doze meses após a 
data da sua publicação; todavia, no caso 
dos alimentos para animais não 
destinados à produção de géneros 
alimentícios, o período de transição é de 
trinta e seis meses após a data de 
publicação, em conformidade com as 
condições estabelecidas no n.º 3 do artigo 
17.º

Or. pl

Justificação

Tendo em conta o longo período de validade dos alimentos para animais de companhia (os 
alimentos em lata são válidos por 24 meses e os alimentos para peixes mesmo 5 anos), o 
período de transição de 12 meses proposto pela Comissão é irrealista.
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Alteração 151
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1

Texto Comissão Alteração

1. As matérias-primas para alimentação 
animal devem, de acordo com as boas 
práticas de fabrico e tal como estabelecido 
no Regulamento (CE) n.º 183/2005, ser 
livres das impurezas químicas resultantes 
do processo de fabrico e dos adjuvantes 
tecnológicos, a não ser que seja fixado um 
teor máximo específico no Catálogo 
referido no artigo 25.º

Suprimido

Or. pl

Alteração 152
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. As matérias-primas para alimentação 
animal devem, de acordo com as boas 
práticas de fabrico e tal como estabelecido 
no Regulamento (CE) n.º 183/2005, ser 
livres das impurezas químicas resultantes 
do processo de fabrico e dos adjuvantes 
tecnológicos, a não ser que seja fixado um 
teor máximo específico no Catálogo 
referido no artigo 25.º

1. As matérias-primas para alimentação 
animal devem, de acordo com as boas 
práticas de fabrico e tal como estabelecido 
no Regulamento (CE) n.º 183/2005, ser 
livres dos adjuvantes tecnológicos, a não 
ser que seja fixado um teor máximo 
específico no Catálogo referido no artigo 
25.º

Or. de

Justificação

A alteração 31 foi modificada na sequência de debates em comissão e com a Comissão. 
Deveria ser possível estabelecer no Catálogo limites máximos tecnicamente inevitáveis para 
os adjuvantes da transformação. As impurezas químicas podem, porém, ser de importância 
essencial para a segurança dos géneros alimentícios, devendo, por conseguinte, ser fixadas 



PE409.724v01-00 92/103 AM\735898PT.doc

PT

no texto legislativo ou nos termos da Directiva CE/2002/32.

Alteração 153
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. As matérias-primas para alimentação 
animal devem, de acordo com as boas 
práticas de fabrico e tal como estabelecido 
no Regulamento (CE) n.º 183/2005, ser 
livres das impurezas químicas resultantes 
do processo de fabrico e dos adjuvantes 
tecnológicos, a não ser que seja fixado um 
teor máximo específico no Catálogo 
referido no artigo 25.º

1. As matérias-primas para alimentação 
animal devem, desde que possível com 
boas práticas de fabrico e tal como 
estabelecido no Regulamento (CE) n.º 
183/2005, ser livres das impurezas 
químicas resultantes do processo de fabrico 
e dos adjuvantes tecnológicos, a não ser 
que seja fixado um teor máximo específico 
no Catálogo referido no artigo 25.º

Or. de

Justificação

As especificações técnicas para as impurezas devem ser consentâneas com a definição de 
adjuvantes da transformação, como previsto no Regulamento 1831/2003. Na prática, é 
impossível garantir a isenção total. Tal excede, por conseguinte, os requisitos da actual 
Directiva 96/25/CE.

Alteração 154
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 6 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– 14% no caso de outros alimentos para 
animais.

– 14 % nos outros alimentos compostos.

Or. en
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Justificação

O teor de humidade é importante para os alimentos compostos para animais e não para os 
alimentos em si. A aplicação do requisito de rotulagem aos alimentos para animais sempre 
que se exceda em 14% o teor de humidade irá representar um constrangimento para os 
agricultores, que terão de prestar informações relativas aos produtos cultivados 
(nomeadamente, cereais, legumes ou óleo de colza). Ora, tecnicamente tal não é viável. A 
alteração retoma a formulação da parte A, n.º2, último ponto do anexo da Directiva 79/373, 
de 2 de Abril, relativa à comercialização de alimentos compostos para animais.

Alteração 155
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Anexo II-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo II-A

 Lista de substâncias cuja colocação no 
mercado ou utilização na alimentação 

animal é proibida, nos termos do n.º 2 do 
artigo  6.º

É proibida a colocação no mercado ou 
utilização na alimentação animal das 
seguintes substâncias:
(1) Fezes, urina e o conteúdo isolado do 
aparelho digestivo obtido aquando do 
esvaziamento ou separação do aparelho 
digestivo, independentemente do 
tratamento a que foram submetidos ou da 
mistura realizada.
(2) Peles tratadas com substâncias 
tanantes, incluindo os respectivos 
desperdícios.
(3) Sementes e outros materiais de 
propagação vegetativa tratados, após 
colheita, com produtos fitofarmacêuticos 
e respectivos produtos derivados.
(4) Madeira, incluindo serradura ou 
outros materiais derivados da madeira, 
tratados com agentes de protecção da 
madeira, na acepção do anexo V da 
Directiva 98/8/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho  de 16 de 
Fevereiro  de 1998 relativa à colocação de 
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produtos biocidas no mercado(1).
(5) Todos os resíduos obtidos a partir das 
diversas fases do processo de tratamento 
de águas residuais urbanas, domésticas e 
industriais na acepção do artigo 2.o da 
Directiva 91/271/CEE do Conselho(2), 
independentemente de qualquer 
transformação a que esses resíduos 
possam vir a ser sujeitos e da origem das 
águas residuais(3).
(6) Resíduos urbanos sólidos, tais como as 
sobras de mesa das cozinhas domésticas.
(7) Embalagens e partes de embalagem 
provenientes da utilização de produtos da 
indústria agro-alimentar.
1 JO L 123 de 24.04.98, p. 1.
1 JO L 135, de 30.05.91, p. 40. 

Or. en

Justificação

Ver alteração ao n.º 2 do artigo 6.º. Esta lista corresponde à actual lista de substâncias 
proibidas da Decisão 2004/217.

Alteração 156
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Anexo II-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO II-A

Lista das substâncias cuja circulação ou 
utilização na alimentação animal é 

proibida

É proibida a circulação ou utilização das 
seguintes substâncias:
1. Excrementos, urina e conteúdo 
estomacal separado, independentemente 
de qualquer forma de tratamento ou 
mistura;
2. Peles tratadas com substâncias 
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tanantes, incluindo os respectivos 
desperdícios.
3. Madeira, incluindo serrim de madeira 
ou outras substâncias de madeira que 
tenha sido tratada com conservantes, na 
acepção do Anexo V da Directiva 98/8/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho;
4. Todos os resíduos de águas urbanas, 
domésticas ou industriais, na acepção do 
artigo 2.º da Directiva 91/271/CE do 
Conselho.
5. Resíduos urbanos, designadamente 
resíduos domésticos;
6. Embalagens e partes de embalagens 
provenientes da indústria agro-alimentar.

Or. de

Justificação

Cf. alteração ao nº 2 do artigo 6.º. Esta lista corresponde à actual lista de substâncias 
proibidas constante da Decisão 2004/217.

Alteração 157
Rosa Miguélez Ramos

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. São enumerados em lista os seguintes 
aditivos, juntamente com a sua 
denominação, quantidade adicionada, 
número de identificação e respectiva 
designação do grupo funcional, ao abrigo 
do anexo I do Regulamento (CE) n.º 
1831/2003, ou categoria, no caso dos 
coccidiostáticos e dos histomonostáticos:

1. São enumerados em lista os seguintes 
aditivos, juntamente com a sua 
denominação ou número de identificação, 
quantidade adicionada e respectiva 
designação do grupo funcional, ao abrigo 
do anexo I do Regulamento (CE) n.º 
1831/2003, ou categoria, no caso dos 
coccidiostáticos e dos histomonostáticos:

Or. es

Justificação

Um aditivo alimentar pode ser perfeitamente identificado através da  sua denominação ou o 
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seu número de identificação. Incluir ambas as indicações no rótulo, além de o sobrecarregar 
inutilmente, é desnecessário.

Alteração 158
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. São enumerados em lista os seguintes 
aditivos, juntamente com a sua 
denominação, quantidade adicionada, 
número de identificação e respectiva 
designação do grupo funcional, ao abrigo 
do anexo I do Regulamento (CE) n.º 
1831/2003, ou categoria, no caso dos 
coccidiostáticos e dos histomonostáticos:

1. São enumerados em lista os seguintes 
aditivos, juntamente com a sua 
denominação ou número de identificação, 
quantidade adicionada, e respectiva 
designação do grupo funcional, ao abrigo 
do anexo I do Regulamento (CE) n.º 
1831/2003, ou categoria, no caso dos 
coccidiostáticos e dos histomonostáticos:

Or. it

Justificação

Um aditivo para alimentos pode ser perfeitamente identificado pela sua denominação ou o 
seu número de identificação. Indicar ambos no rótulo não comporta qualquer vantagem e 
sobrecarrega inutilmente o rótulo.

Alteração 159
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. São enumerados em lista os seguintes 
aditivos, juntamente com a sua 
denominação, quantidade adicionada, 
número de identificação e respectiva 
designação do grupo funcional, ao abrigo 
do anexo I do Regulamento (CE) n.º 
1831/2003, ou categoria, no caso dos 
coccidiostáticos e dos histomonostáticos:

1. São enumerados em lista os seguintes 
aditivos ou número de identificação, 
quantidade adicionada e respectiva 
designação do grupo funcional, ao abrigo 
do anexo I do Regulamento (CE) n.º 
1831/2003, ou categoria, no caso dos 
coccidiostáticos e dos histomonostáticos:
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Or. de

Justificação

Um aditivo de alimentos para animais pode ser cabal e facilmente identificado com base na 
respectiva designação ou número de identificação. Afigura-se supérflua a especificação 
obrigatória dos elementos no rótulo, sobrecarregando-o desnecessariamente.  

Alteração 160
Duarte Freitas

Proposta de regulamento
Anexo V – Capítulo I – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação ao ponto 1, no que 
respeita aos aditivos para alimentação 
animal, o nome do aditivo pode ser 
substituído pelo nome da substância 
activa.

Or. pt

Justificação

No que diz respeito aos aditivos para alimentação animal, a informação relevante a ser 
fornecida aos agricultores está mais relacionada com o nome da substância activa (cobre ou 
vitamina D, por exemplo) do que o nome do aditivo alimentar (Cupric chelate of amino acids 
hydrate ou hydroxycholecalciferol). Tal é particularmente relevante se considerarmos que o 
objectivo da proposta da Comissão é fornecer informação útil ao consumidor.

Alteração 161
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Anexo VI – Capítulo I

Texto da Comissão Alteração

1. São enumerados em lista os seguintes 
aditivos, juntamente com a sua 
denominação e/ou número de 
identificação, quantidade adicionada e 

1. Os aditivos pertencentes aos grupos 
funcionais "conservantes", "corantes", 
"antioxidantes", vitaminas, 
"provitaminas" e substâncias 
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respectiva designação do grupo funcional, 
ao abrigo do anexo I do Regulamento 
(CE) n.º 1831/2003, ou categoria, no caso 
dos coccidiostáticos e dos 
histomonostáticos:

quimicamente bem definidas que 
produzem um efeito semelhante e 
compostos de oligoelementos nos termos 
do Anexo I do Regulamento (CE) N.º 
1831/2003 devem, caso necessário, ser 
rotulados do seguinte modo: "Contém 
conservantes, corantes, antioxidantes, 
vitaminas, e oligoelementos autorizados 
na UE."

a)  Aditivos relativamente aos quais foi 
estabelecido um teor máximo,
(b) Aditivos pertencentes às categorias de 
«aditivos zootécnicos» e «coccidiostáticos 
e histomonostáticos»,
(c) Aditivos do grupo funcional «ureia e 
seus derivados», da categoria «aditivos 
nutritivos», ao abrigo do anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 1831/2003.
2. Os aditivos para alimentação animal 
não mencionados no ponto 1 podem ser 
voluntariamente indicados da mesma 
forma completa ou parcialmente.

2. Os grupos funcionais de aditivos de 
alimentos para animais que não constem 
do n.º 1 são de indicação facultativa.

3. Se um aditivo nutritivo, na acepção do 
anexo I do Regulamento (CE) n.º 
1831/2003, for objecto de rotulagem 
voluntária, o seu teor de incorporação 
deve ser indicado.

3. Caso do rótulo conste uma menção 
especial a um ou vários aditivos, o 
respectivo teor deve ser indicado em 
conformidade com o Código introduzido 
nos termos do artigo 26.º do presente 
regulamento.

4. Se um aditivo pertencer a mais de um 
grupo funcional, deve ser indicado o 
grupo apropriado à sua principal função 
no alimento para animais em questão.

4. A pedido do consumidor, ser-lhe-ão 
comunicados outros aditivos contidos no 
alimento, em conformidade com o 
disposto no artigo 19.º
4-A. O responsável pelos elementos de 
rotulagem deve disponibilizar 
imediatamente à autoridade competente, a 
pedido desta, todas as informações sobre 
todos os aditivos contidos nos alimentos 
para animais de estimação.

Or. de

Justificação

Nach der derzeitigen EU-Gesetzgebung werden Konservierungsmittel, Farbstoffe und 
Antioxidantien wie in der vorgeschlagenen Änderung gekennzeichnet. Dies gestattet dem 
Heimtierhalter festzustellen, ob derartige Substanzen (von allgemeinem 
Verbraucherinteresse) enthalten sind und er kann bei dem betroffenen Unternehmen weitere 
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Informationen anfordern. Dies sollte auf Vitamine und Spurenelemente ausgedehnt werden, 
da diese für den durchschnittlichen Heimtierhalter gleichermaßen von Interesse sind.

Die Rezepturen für Heimtiernahrung verändern sich je nach Verfügbarkeit der Rohstoffe, 
weshalb wiederum Flexibilität bei der Verwendung bestimmter Zusatzstoffe erforderlich ist. 
Dies sollte möglich sein, ohne deshalb das Etikett ändern zu müssen.

Marktforschungsuntersuchungen haben gezeigt, dass der Heimtierhalter wünscht, dass 
gewisse Informationen über die enthaltenen Zusatzstoffe auf dem Etikett angegeben werden, 
jedoch zu detaillierte Angaben und technische Begriffe nicht erforderlich sind oder eine 
Kaufentscheidung sogar negativ beeinflussen würden. Daher sollten technische Begriffe für 
Funktionsgruppen oder Zusatzstoffe vermieden werden, insbesondere, da der 
durchschnittliche Heimtierhalter kein Experte in Sachen Tierernährung ist.

Um der Kontrollfunktion zu genügen, muss die für die Kennzeichnungsangaben 
verantwortliche Person die Verwendung von Zusatzstoffen auf Anfrage unverzüglich den 
zuständigen Behörden offenlegen.

Alteração 162
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Anexo VI

Texto da Comissão Alteração

1. São enumerados em lista os seguintes 
aditivos, juntamente com a sua 
denominação e/ou número de 
identificação, quantidade adicionada e 
respectiva designação do grupo funcional, 
ao abrigo do anexo I do Regulamento 
(CE) n.º 1831/2003, ou categoria, no caso 
dos coccidiostáticos e dos 
histomonostáticos:

1. Os aditivos dos grupos funcionais 
“Conservantes”, ”Antioxidantes”, 
“Corantes”, “Vitaminas, pró-vitaminas e 
substâncias quimicamente bem definidas 
de efeito semelhante”, bem como os
“Compostos de oligoelementos”constantes 
do Anexo I do Regulamento (CE) n.º 
1831/2003 serão rotulados do seguinte 
modo: 
“ Contém corantes 
/antioxidantes/vitaminas/oligoelementos” 
autorizados pela UE”, consoante 
apropriado.

(a) Aditivos relativamente aos quais foi 
estabelecido um teor máximo,
(b) Aditivos pertencentes às categorias de 
«aditivos zootécnicos» e «coccidiostáticos 
e histomonostáticos», 
(c) Aditivos do grupo funcional «ureia e 
seus derivados», da categoria «aditivos 
nutritivos», ao abrigo do anexo I do 



PE409.724v01-00 100/103 AM\735898PT.doc

PT

Regulamento (CE) n.º 1831/2003.
2. Os aditivos para alimentação animal não 
mencionados no ponto 1 podem ser 
voluntariamente indicados da mesma 
forma completa ou parcialmente.

2. Os grupos funcionais de aditivos para 
alimentação animal não mencionados no 
ponto 1 podem ser voluntariamente 
indicados.

3. Se um aditivo nutritivo, na acepção do 
anexo I do Regulamento (CE) n.º 
1831/2003, for objecto de rotulagem 
voluntária, o seu teor de incorporação 
deve ser indicado.

3. Caso, na rotulagem, se chame a 
atenção para um ou vários aditivos, a 
respectiva quantidade será declarada nos 
termos do Código de Conduta estabelecido 
nos termos do artigo 26.º. 

4. Se um aditivo pertencer a mais de um 
grupo funcional, deve ser indicado o 
grupo apropriado à sua principal função 
no alimento para animais em questão.

4. Outros aditivos incorporados serão 
comunicados a pedido do cliente, nos 
termos do artigo 19.º. 

4-A. A pessoa responsável pelos elementos 
da rotulagem deve, a pedido, transmitir de 
imediato à autoridade competente 
informações completas sobre todos os 
aditivos incorporados nos alimentos para 
animais.

Or. en

Justificação

According to previous EU legislation, preservatives, colours and antioxidants were labelled 
as in the suggested amendment; this permitted the pet owner to identify if such substances (of 
common consumer concern) were included and he could request further information from the 
company concerned; this should be extended vitamins and trace elements, because they are 
equally of interest for the average pet owner. 

Pet food recipes change depending on the raw materials available requiring in turn flexibility 
in the use of certain additives, which should be possible without the need to change the label.  

 Market research has shown that the pet owner requires some information on the label about 
the additives incorporated, but that too detailed indications and technical terms are not 
required, or would actually negatively influence his buying decision. Technical terms for 
functional groups or for additives should therefore be avoided, in particular as the average 
pet owner is not an expert on animal nutrition.   

To fulfil the control function, the person responsible for labelling particulars shall disclose 
the use of additives immediately on request to the competent authorities.



AM\735898PT.doc 101/103 PE409.724v01-00

PT

Alteração 163
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Anexo VI-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO VI-A

Disposições específicas em matéria de 
rotulagem de alimentos para animais que 
não satisfaçam os requisitos de segurança 

e comercialização
1. Dos alimentos  para animais com teores 
de substâncias indesejáveis superiores aos 
permitidos ao abrigo da Directiva 
2002/32/CE deve constar a menção 
«alimentos com teor(es) excessivo(s) de … 
(designação da(s) substância(s) 
indesejável(eis) em conformidade com o 
anexo I da Directiva 2002/32/CE), apenas 
destinados a estabelecimentos de 
descontaminação autorizados». A 
autorização destes estabelecimentos deve 
basear-se no artigo 10.º, n.ºs 2 ou 3, do 
Regulamento (CE) n.º 183/2005.
2. Caso se pretenda reduzir ou eliminar a 
contaminação através de limpeza, a 
rotulagem adicional dos alimentos 
contaminados deve conter a seguinte 
menção: «alimentos para animais com 
teor(es) excessivo(s) de …(designação 
da(s) substância(s) indesejável(eis) em 
conformidade com o anexo I da Directiva 
2002/32/CE) – só podem ser utilizados 
após limpeza adequada».

Or. it

Justificação

È fondamentale per garantire la coerenza ed il rispetto degli standard di sicurezza dei 
mangimi, assicurare che tali prodotti si classifichino come mangimi e che pertanto siano 
soggetti alla legislazione mangimistica.
Tuttavia, limitando il campo di applicazione dell’articolo 20 ai prodotti che eccedono i limiti 
massimi stabiliti per i contaminanti nell’ambito della Direttiva 2002/32/CE, l’articolo 20 
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potrebbe non comprendere standard di sicurezza alimentare che potrebbero essere stabiliti 
nel futuro aventi come base legale provvedimenti diversi dalla Direttiva 2002/32/CE.

Alteração 164
Rosa Miguélez Ramos

Proposta de regulamento
Anexo VI-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO VI-A

Disposições específicas em matéria de 
rotulagem de alimentos para animais que 
não satisfaçam os requisitos de segurança 

e comercialização
1. Dos alimentos com teores de 
substâncias indesejáveis superiores aos 
permitidos ao abrigo da Directiva 
2002/32/CE deve constar a menção 
«alimentos com teor(es) excessivo(s) de … 
(designação da(s) substância(s) 
indesejável(eis) em conformidade com o 
anexo I da Directiva 2002/32/CE), apenas 
destinados a estabelecimentos de 
descontaminação autorizados». A 
autorização destes estabelecimentos deve 
basear-se nos n.ºs 2 ou 3 do artigo 10.º do 
Regulamento (CE) n.º 183/2005.
2. Caso se pretenda reduzir ou eliminar a 
contaminação através de limpeza, a 
rotulagem adicional dos alimentos 
contaminados deve conter a seguinte 
menção: «alimentos para animais com 
teor(es) excessivo(s) de …(designação 
da(s) substância(s) indesejável(eis) em 
conformidade com o anexo I da Directiva 
2002/32/CE) – só podem ser utilizados 
após limpeza adequada».

Or. es

Justificação

Para o cumprimento normal das normas de segurança alimentar, é fundamental assegurar 



AM\735898PT.doc 103/103 PE409.724v01-00

PT

que todos os produtos considerados alimentos para animais cumpram a legislação alimentar. 
Todavia, a limitação do artigo 20.º a produtos que excedem os limites máximos para 
contaminantes, nos termos da Directiva 2002/32/EC, pode levar a que não sejam cumpridos 
os requisitos mínimos de segurança alimentar, dado que no futuro os referidos produtos 
podem ser regulamentados numa base jurídicas diferente da Directiva 2002/32/CE.
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