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Alteração 311
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Além das menções enumeradas no n.º 1 
do artigo 9.º, são estabelecidas no anexo III 
menções obrigatórias adicionais para 
categorias ou tipos específicos de géneros 
alimentícios.

1. Além das menções enumeradas no n.º 1 
do artigo 9.º, são estabelecidas no anexo III 
menções obrigatórias adicionais para 
categorias ou tipos específicos de géneros 
alimentícios. As menções obrigatórias 
podem referir-se ao modo de produção e à 
composição do produto.

Or. en

Justificação

É importante saber se no processo foram utilizados, por exemplo, OGM.

Alteração 312
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Além das menções enumeradas no 
n.º 1 do artigo 9.º, são estabelecidas no 
anexo III menções obrigatórias adicionais 
para categorias ou tipos específicos de 
géneros alimentícios.

(1) Nos produtos de confeitaria que 
contêm ácido glicirrízico ou o seu sal de 
amónio devido à adição da(s) própria(s) 
substância(s) ou de alcaçuz (Glycyrrhiza 
glabra), numa concentração igual ou 
superior a 100 mg/kg ou 10 mg/l, a 
menção «Contém alcaçuz» deve ser 
acrescentada imediatamente depois da 
lista de ingredientes, excepto se o termo 
«alcaçuz» já estiver incluído na lista de 
ingredientes ou na denominação do 
género alimentício. Na ausência de uma 
lista de ingredientes, a menção deve 
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acompanhar a denominação do género 
alimentício.
Nos produtos de confeitaria que contêm 
ácido glicirrízico ou o seu sal de amónio 
devido à adição da(s) própria(s) 
substância(s) ou de alcaçuz (Glycyrrhiza 
glabra), numa concentração igual ou 
superior a 4 g/kg, a menção "Contém 
alcaçuz - as pessoas que sofrem de 
hipertensão devem evitar o seu consumo 
excessivo" deve ser acrescentada 
imediatamente depois da lista de 
ingredientes. Na ausência de uma lista de 
ingredientes, a menção deve acompanhar 
a denominação do género alimentício.
Nas bebidas que contêm ácido glicirrízico 
ou o seu sal de amónio devido à adição 
da(s) própria(s) substância(s) ou de 
alcaçuz (Glycyrrhiza glabra), numa 
concentração igual ou superior a 50 
mg/kg ou a 300 mg/l no caso de bebidas 
com um título alcoométrico volúmico 
superior a 1,2%, a menção "Contém 
alcaçuz - as pessoas que sofrem de 
hipertensão devem evitar o seu consumo 
excessivo" deve ser acrescentada 
imediatamente depois da lista de 
ingredientes. Na ausência de uma lista de 
ingredientes, a menção deve acompanhar 
a denominação do género alimentício.

Or. de

Justificação

Os requisitos de rotulagem adicionais para determinados alimentos não devem esconder-se 
no anexo, antes devem situar-se imediatamente após os requisitos gerais.  Portanto, aditam-
se no artigo 10.º e suprime-se o anexo III correspondente.  
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Alteração 313
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode alterar o anexo III. 
As medidas que tenham por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 4 do artigo 49.º

Suprimido

Or. en

Justificação

As alterações aos elementos obrigatórios da rotulagem não são "elementos não essenciais" 
do regulamento que poderiam eventualmente ser adoptados através da comitologia.

Alteração 314
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode alterar o anexo III. 
As medidas que tenham por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 4 do artigo 49.º

Suprimido

Or. en
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Justificação

As alterações aos elementos obrigatórios da rotulagem não são "elementos não essenciais" 
do regulamento que poderiam eventualmente ser adoptados através da comitologia. É 
prerrogativa do legislador fazê-lo.

Alteração 315
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A Comissão pode alterar o anexo III. 
As medidas que tenham por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 4 do artigo 49.º

(2) Nas bebidas, à excepção das bebidas à 
base de café, chá, ou extracto de chá ou 
café, em que a denominação do género 
alimentício inclui a menção «café» ou 
«chá», que se destinem a ser consumidas 
tal qual e contenham cafeína, qualquer 
que seja a fonte, numa proporção 
superior a 150 mg/l, ou estejam em forma 
concentrada ou desidratada e após 
reconstituição contenham cafeína, 
qualquer que seja a fonte, numa 
proporção superior a 150 mg/l, deve 
constar do mesmo campo de visão que a 
denominação da bebida a menção "Teor 
elevado em cafeína" seguida de uma 
referência ao teor de cafeína expresso em 
mg/100 ml.

Or. de

Justificação

Os requisitos de rotulagem adicionais para determinados alimentos não devem esconder-se 
no anexo, antes devem situar-se imediatamente após os requisitos gerais.  Portanto, aditam-
se no artigo 10.º e suprime-se o anexo III correspondente. 
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Alteração 316
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nalguns países, uma percentagem 
muito elevada de carne provém de 
animais que não foram atordoados antes 
do abate. Esta informação deve ser 
comunicada aos consumidores.

Or. en

Justificação

A legislação comunitária permite o abate de animais sem atordoamento prévio para os 
alimentos destinados a certas comunidades religiosas.  No entanto, uma parte desta carne 
não é vendida a muçulmanos nem a judeus, mas comercializada no mercado geral, podendo 
ser inadvertidamente adquirida por consumidores que não querem comprar carne de animais 
que não tenham sido atordoados. Assim, os consumidores devem ser informados de que 
determinada carne provém de animais que não foram atordoados. Essa informação permitir-
lhes-á efectuar uma escolha com conhecimento de causa e em conformidade com as suas 
preocupações éticas.

Alteração 317
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos géneros alimentícios ou 
ingredientes alimentares com fitoesteróis, 
ésteres de fitoesterol, fitoestanóis ou 
ésteres de fitoestanol adicionados devem 
figurar:
a) A menção «Com esteróis vegetais 
adicionados» ou «Com estanóis vegetais 
adicionados» deve constar do mesmo 
campo de visão que a denominação do 
género alimentício.
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b) A quantidade de fitoesteróis, ésteres de 
fitoesterol, fitoestanóis ou ésteres de 
fitoestanol adicionados (expressa em % 
ou g de esteróis/estanóis vegetais livres 
por 100 g ou 100 ml do produto 
alimentar) deve constar da lista de 
ingredientes.
c) Deve constar a indicação de que o 
género alimentício se destina 
exclusivamente a pessoas que desejam 
reduzir os níveis de colesterol no sangue.
d) Deve constar a indicação de que os 
pacientes com medicação para reduzir o 
nível de colesterol só devem consumir o 
produto sob vigilância médica.
e) Deve constar a indicação, bem visível, 
de que o género alimentício pode não ser 
adequado do ponto de vista nutritivo para 
mulheres grávidas ou lactantes e crianças 
de idade inferior a cinco anos.
f) Deve aconselhar-se o consumo do 
género alimentício integrado num regime 
alimentar equilibrado e variado, que 
inclua o consumo frequente de frutas e 
produtos hortícolas para ajudar a manter 
os níveis de carotenóides.
g) Do mesmo campo de visão em que 
figura a indicação mencionada no ponto 
3, deve constar a indicação de que se deve 
evitar um consumo superior a 3 g/dia de 
esteróis/estanóis vegetais adicionados.
Deve constar uma definição de porção do 
género alimentício ou ingrediente 
alimentar em causa (de preferência em g 
ou ml) com a quantidade de 
esteróis/estanóis vegetais contida em cada 
porção.

Or. de

Justificação

Os requisitos de rotulagem adicionais para determinados alimentos não devem esconder-se 
no anexo, antes devem situar-se imediatamente após os requisitos gerais. Portanto, aditam-se 
no artigo 10.º e suprime-se o anexo III correspondente. 
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Alteração 318
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

A título excepcional, a Comissão pode 
prever derrogações às exigências previstas 
no n.º 1, alíneas b) e f), do artigo 9.º para 
categorias ou tipos específicos de géneros 
alimentícios, desde que tais derrogações 
não tenham por consequência uma 
informação inadequada do consumidor 
final e dos estabelecimentos de 
restauração colectiva. As medidas que 
tenham por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento a fim 
de o completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Os produtos artesanais fabricados por 
microempresas são isentos da exigência 
prevista no n.º 1, alínea l), do artigo 9.º, se 
forem vendidos no local de produção e os 
vendedores puderem prestar informações 
nutricionais. Em alternativa, estas 
informações podem ser fornecidas através 
de etiquetas colocadas nas prateleiras. 

Or. en

Justificação

Não deve ser possível prever outras derrogações. Só devem ser autorizadas derrogações para 
as microempresas que fabricam produtos artesanais.

Alteração 319
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

O disposto no artigo 9.º aplica-se sem 
prejuízo das disposições comunitárias mais 
específicas em matéria de pesos e medidas.

O disposto no artigo 9.º aplica-se sem 
prejuízo das disposições comunitárias mais 
específicas em matéria de pesos e medidas.
Será tido em conta o disposto na Directiva 
2007/45/CE que estabelece as regras 
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relativas às quantidades nominais dos 
produtos pré-embalados.

Or. de

Justificação

Haveria que aditar uma remissão para a Directiva 2007/45/CE, que estabelece as regras 
relativas às quantidades nominais dos produtos pré-embalados, para facilitar a legibilidade 
do Regulamento em apreço.

Alteração 320
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A informação obrigatória deve estar 
disponível e ser facilmente acessível, nos 
termos do presente regulamento, para todos 
os géneros alimentícios.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

Alteração 321
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode prever que 
determinadas menções obrigatórias 
estejam disponíveis por outros meios que 
não a indicação na embalagem ou no 
rótulo, desde que sejam cumpridos os 

Suprimido
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princípios gerais e exigências fixados no 
Capítulo II do presente regulamento. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º

Or. en

Justificação

A indicação das menções obrigatórias constitui o cerne deste regulamento. Os meios 
utilizados para transmitir estas informações não devem ser modificados por medidas que 
tenham por objecto alterar elementos não essenciais do presente regulamento.

Alteração 322
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode prever que 
determinadas menções obrigatórias 
estejam disponíveis por outros meios que 
não a indicação na embalagem ou no 
rótulo, desde que sejam cumpridos os 
princípios gerais e exigências fixados no 
Capítulo II do presente regulamento. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

A indicação das menções obrigatórias constitui o cerne deste regulamento. Os meios 
utilizados para transmitir estas informações não devem ser modificados por medidas que 
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tenham por objecto alterar elementos não essenciais do presente regulamento.

Alteração 323
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode prever que 
determinadas menções obrigatórias 
estejam disponíveis por outros meios que 
não a indicação na embalagem ou no 
rótulo, desde que sejam cumpridos os 
princípios gerais e exigências fixados no 
Capítulo II do presente regulamento. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

A indicação das menções obrigatórias constitui o cerne deste regulamento. Os meios 
utilizados para transmitir estas informações não devem ser modificados por medidas que 
tenham por objecto alterar elementos não essenciais do presente regulamento.

Alteração 324
Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode prever que 
determinadas menções obrigatórias 
estejam disponíveis por outros meios que 
não a indicação na embalagem ou no 

Suprimido
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rótulo, desde que sejam cumpridos os 
princípios gerais e exigências fixados no 
Capítulo II do presente regulamento. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

O consumidor final deve ter sempre acesso directo às informações obrigatórias sobre os 
géneros alimentícios e, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu 
(C-85/94), tal só pode ser garantido se essas informações figurarem no rótulo. O comprador 
não é necessariamente o consumidor final.
A presente alteração é proposta para reforçar a protecção dos consumidores, proporcionar 
segurança jurídica aos operadores e evitar o aumento do número de menções obrigatórias 
por outros meios, bem como para protegê-los de encargos financeiros desproporcionados 
que poderiam resultar da aplicação do princípio dos "meios alternativos".  

Alteração 325
Kathy Sinnott

Proposta de regulamento
Artigo 13 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode prever que 
determinadas menções obrigatórias 
estejam disponíveis por outros meios que 
não a indicação na embalagem ou no 
rótulo, desde que sejam cumpridos os 
princípios gerais e exigências fixados no 
Capítulo II do presente regulamento. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º.

Suprimido

Or. en
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Justificação

A lista de menções obrigatórias constitui o cerne deste regulamento. Por essa razão, a 
indicação obrigatória destas menções não deve ser modificada por meio do procedimento de 
comitologia, que se destina a alterar elementos não essenciais. 

Alteração 326
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso dos géneros alimentícios pré-
embalados são aplicáveis as disposições 
do artigo 41.º

4. No caso dos géneros alimentícios 
apresentados para venda sem pré-
embalagem ou dos géneros alimentícios 
embalados nos pontos de venda, a pedido 
do comprador, ou embalados para venda 
directa (produtos a granel), os Estados-
Membros estabelecem as modalidades de 
prestação de informações aos 
estabelecimentos de restauração colectiva 
ou ao consumidor final. Os Estados-
membros comunicarão imediatamente à 
Comissão as disposições adoptadas.

Or. de

Justificação

Dado que se suprime o artigo 41.º como disposição independente que autoriza os Estados-
Membros a adoptar medidas nacionais, devem regulamentar-se aqui as excepções dos 
Estados-Membros em matéria da informação facultada nos alimentos não pré-embalados. A 
formulação corresponde às normas actuais em vigor nos termos da Directiva 2000/13/CE.
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Alteração 327
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso dos géneros alimentícios 
pré-embalados são aplicáveis as 
disposições do artigo 41.º.

4. O artigo 41.º não se aplica aos géneros 
alimentícios apresentados para venda ao 
consumidor final sem pré-embalagem, 
nem aos géneros alimentícios embalados 
nos pontos de venda, a pedido do 
comprador, ou pré-embalados para venda 
directa.

Or. en

Justificação

Devido aos problemas inerentes à rotulagem dos géneros alimentícios não pré-embalados, 
incluindo os que são vendidos em estabelecimentos de restauração, esses produtos devem 
ficar isentos da rotulagem obrigatória, com excepção da informação sobre alergéneos.

Alteração 328
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso dos géneros alimentícios pré-
embalados são aplicáveis as disposições do 
artigo 41.º

4. No caso dos géneros alimentícios não 
pré-embalados são aplicáveis as seguintes 
disposições:

a) Os Estados-Membros podem adoptar 
regras pormenorizadas relativas ao modo 
como as menções previstas nos artigos 9.º 
e 10.º são indicadas, no caso de géneros 
alimentícios apresentados para venda ao 
consumidor final ou aos estabelecimentos 
de restauração colectiva sem pré-
embalagem ou dos géneros alimentícios 
embalados nos pontos de venda, a pedido 
do comprador, ou pré-embalados para 
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venda directa.
b) Os Estados-Membros podem decidir 
não tornar obrigatórias algumas das 
menções referidas no n.º 1, exceptuando 
as previstas no n.º 1, alínea c), do artigo 
9.º, desde que o consumidor ou os 
estabelecimentos de restauração colectiva 
sejam suficientemente informados.
d) Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto das 
medidas referidas nos n.os 1 e 2.

Or. en

Justificação

O Capítulo VI relativo às disposições nacionais deve ser suprimido e substituído por uma 
abordagem comunitária, com vista a uma plena harmonização em toda a UE.

Alteração 329
Péter Olajos

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso dos géneros alimentícios não 
pré-embalados são aplicáveis as 
disposições do artigo 41.º

4. No caso dos géneros alimentícios não 
pré-embalados são aplicáveis as seguintes 
disposições:

a) Os Estados-Membros podem adoptar 
regras pormenorizadas relativas ao modo 
como as menções previstas nos artigos 9.º 
e 10.º são indicadas, no caso de géneros 
alimentícios apresentados para venda ao 
consumidor final ou aos estabelecimentos 
de restauração colectiva sem pré-
embalagem ou dos géneros alimentícios 
embalados nos pontos de venda, a pedido 
do comprador, ou pré-embalados para 
venda directa.
b) Os Estados-Membros podem decidir 
não tornar obrigatórias algumas das 
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menções referidas no n.º 1, exceptuando 
as previstas no n.º 1, alínea c), do artigo 
9.º, desde que o consumidor ou os 
estabelecimentos de restauração colectiva 
sejam suficientemente informados.
d) Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto das 
medidas referidas nos n.os 1 e 2.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa inserir as disposições do artigo 41.º relativas às medidas nacionais 
aplicáveis aos géneros alimentícios não pré-embalados.

Alteração 330
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso dos géneros alimentícios não 
pré-embalados são aplicáveis as 
disposições do artigo 41.º

4. No caso dos géneros alimentícios não 
pré-embalados são aplicáveis as seguintes 
disposições:
a) Os Estados-Membros podem adoptar 
regras pormenorizadas relativas ao modo 
como as menções previstas nos artigos 9.º 
e 10.º são indicadas, no caso de géneros 
alimentícios apresentados para venda ao 
consumidor final ou aos estabelecimentos 
de restauração colectiva sem pré-
embalagem ou dos géneros alimentícios 
embalados nos pontos de venda, a pedido 
do comprador, ou pré-embalados para 
venda directa.
b) Os Estados-Membros podem decidir 
não tornar obrigatórias algumas das 
menções referidas no n.º 1, exceptuando 
as previstas no n.º 1, alínea c), do artigo 
9.º, desde que o consumidor ou os 
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estabelecimentos de restauração colectiva 
sejam suficientemente informados.
d) Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto das 
medidas referidas nos n.os 1 e 2.

Or. en

Justificação

O Capítulo VI relativo às disposições nacionais deve ser suprimido e substituído por uma 
abordagem comunitária, com vista a uma plena harmonização em toda a UE.

Alteração 331
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No caso dos géneros alimentícios 
pré-embalados e dos géneros alimentícios 
não pré-embalados vendidos nos 
mercados locais e nos mercados de 
agricultores, a necessidade de todas 
menções obrigatórias enumeradas no 
artigo 9.º ou noutras disposições em 
matéria de rotulagem serem transmitidas 
ao consumidor em conformidade com a 
legislação comunitária deve ser 
interpretada de forma flexível, para que 
as menções obrigatórias possam ser 
apresentadas em quadros, painéis ou por 
outros meios.

Or. en

Justificação

Local and farmers markets have been in existence for centuries in all our Member States. 
Unfortunately, in recent times they have been placed under threat by over-zealous 
enforcement of EC labelling rules that demand a level of compliance by local traders that 
puts them out of business. In Ireland, if a local baker sells homemade apple tarts in individual 
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wrappings then they are treated as ‘pre-packaged food' and so must be labelled with all the 
mandatory particulars in Article 9 including a QUID for the apple. This is regulatory over-
kill demanding that a local baker selling a dozen homemade apple tarts at a local market 
must label them as if they were Mr.Kipling’s Apple Tarts. The amendment offers such traders 
flexibility to provide information on the mandatory particulars by means of blackboards, 
signage or by other means.

Alteração 332
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 3 
mm e apresentadas de modo a garantir um 
contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo.

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser apresentadas de modo a 
garantir a sua legibilidade.

Or. en

Justificação

Caracteres com pelo menos 3 mm não são viáveis. As disposições actuais que prevêem que a 
informação seja "claramente legível" são suficientes e requerem apenas o reforço dos 
controlos de segurança alimentar neste domínio.
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Alteração 333
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 3 
mm e apresentadas de modo a garantir um 
contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo.

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser apresentadas de modo a 
garantir a sua legibilidade.

Or. en

Justificação

Caracteres com pelo menos 3 mm não são viáveis. As disposições actuais que prevêem que a 
informação seja "claramente legível" são suficientes e requerem apenas o reforço dos 
controlos de segurança alimentar neste domínio.

Alteração 334
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 3 

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, as menções obrigatórias enumeradas no 
n.º 1 do artigo 9.º devem ser impressas na 
embalagem ou no rótulo de modo a 
garantir que sejam claramente legíveis.
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mm e apresentadas de modo a garantir um 
contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo.

Or. de

Justificação

Die Lesbarkeit des Etiketts hängt von einer Reihe von Elementen ab, wie unter anderem 
Schriftart und –größe, Farbgebung, Kontrast, Druckdichte, etc. Die isolierte Betrachtung 
eines dieser Elemente allein ist nicht ausreichend, um die angestrebte Lesbarkeit zu 
gewährleisten. 
Die Kommission schlägt eine Mindestschriftgröße von 3 mm für alle verpflichtenden 
Kennzeichnungselemente vor. Dies ist nicht praktikabel aus Gründen mehrsprachiger 
Etiketten und zunehmender Unübersichtlichkeit der Etiketten. Darüber hinaus würde dies 
nicht nur zu größeren Etiketten sondern auch zu größeren Verpackungen und damit zu einer 
Umweltbelastung führen. Schließlich könnten größere Verpackungen auch in größeren 
Portionsgrößen resultieren. 

Alteração 335
Péter Olajos

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 3 
mm e apresentadas de modo a garantir um 
contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo.

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser apresentadas de modo a 
garantir a sua legibilidade.

Or. en

Justificação

A impressão de caracteres com 3 mm comportaria custos elevados para as empresas. Esta 
proposta obrigaria as empresas a aumentar as dimensões das embalagens pequenas. A 
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tendência actual é a de reduzir as dimensões das embalagens a fim de limitar o seu impacto 
ambiental e oferecer aos consumidores porções mais pequenas por razões de saúde e 
nutrição.  

Alteração 336
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 3 
mm e apresentadas de modo a garantir um 
contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo.

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser apresentadas de modo a 
garantir a sua legibilidade.

Or. en

Justificação

Caracteres de 3 mm são demasiado pequenos para a informação obrigatória. A rigorosa 
aplicação desta regra não melhoraria a visibilidade das informações que figuram no rótulo. 

Alteração 337
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi, 

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
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alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 3 
mm e apresentadas de modo a garantir um 
contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo.

alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser apresentadas de modo a 
garantir a sua legibilidade.

Or. en

Justificação

Um documento de orientação, discutido e aprovado pelas partes interessadas e pelas 
autoridades nacionais (responsáveis pela aplicação da lei), constitui a forma mais adequada 
de determinar a forma como a legibilidade deve ser garantida.

Alteração 338
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita aos requisitos 
previstos nas alíneas a) a k) do n.º 1 do 
artigo 9.º, quando figurem na embalagem 
ou no rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 
3mm e apresentadas de modo a garantir 
um contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo.

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo de modo a garantir um contraste 
significativo entre o texto impresso e o 
fundo.

Or. en

Justificação

A imposição do tamanho mínimo dos caracteres para todas as informações obrigatórias, em 
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particular quando é conjugada com as exigências linguísticas nacionais, reduzirá a 
quantidade de informação que pode ser incluída num rótulo, especialmente quanto o espaço 
disponível é limitado como, por exemplo, nas garrafas. A livre circulação no mercado interno 
será também afectada negativamente, pois o número de países que pode ser incluído num 
rótulo destinado a múltiplos mercados será reduzido. A logística tornar-se-á mais complexa e 
os produtores e, por conseguinte, os consumidores, terão que suportar custos mais elevados.

Alteração 339
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 3 
mm e apresentadas de modo a garantir um 
contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo.

(1) Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 1 
mm e apresentadas de modo a garantir um 
contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo.

Or. de

Justificação

Um tamanho mínimo obrigatório de 3 mm não é viável e para muitos alimentos implicaria a 
falta de espaço no rótulo até para comportar a informação obrigatória. 

Alteração 340
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
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específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 3 
mm e apresentadas de modo a garantir 
um contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo.

específica aplicável a determinados géneros 
alimentícios no que respeita aos requisitos 
previstos nas alíneas a) a k) do n.º 1 do 
artigo 9.º, quando figurem na embalagem 
ou no rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres cuja "altura de x", 
tal como definida no anexo *, seja pelo 
menos de 1,2 mm. Os factores 
apresentados no anexo** podem afectar a 
legibilidade e serão considerados na 
concepção do rótulo.

Or. en

Justificação

É necessário definir critérios mensuráveis e, por conseguinte, aplicáveis para melhorar a 
clareza do rótulo. Embora a imposição de um tamanho mínimo para os caracteres não 
garanta necessariamente total clareza, o presente número assegura que os vários factores 
que afectam a clareza sejam tomados em consideração (a saber, contraste, tipo de letra, 
disposição do texto, etc.).

Alteração 341
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 3 
mm e apresentadas de modo a garantir um 
contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo.

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 3 
mm e apresentadas de modo a garantir um 
contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo. As referidas menções 
obrigatórias devem ser igualmente 
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impressas em Braille para a correcta 
leitura por parte da população invisual.

Or. es

Justificação

A fim de que a população invisual possa ler as menções obrigatórias da rotulagem de um 
produto considera-se necessário tornar obrigatória a sua impressão em Braille.

Alteração 342
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 3 
mm e apresentadas de modo a garantir um 
contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo.

(1) Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 2 
mm e apresentadas de modo a garantir um 
contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo.

Or. de

Justificação

Um tamanho mínimo obrigatório de 3 mm não é viável e para muitos alimentos implicaria a 
falta de espaço no rótulo até para comportar a informação obrigatória. 
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Alteração 343
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita aos requisitos 
previstos nas alíneas a) a k) do n.º 1 do 
artigo 9.º, quando figurem na embalagem 
ou no rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 
3 mm e apresentadas de modo a garantir 
um contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo.

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, as menções obrigatórias enumeradas no 
n.º 1 do artigo 9.º devem ser impressas na 
embalagem ou no rótulo de modo a 
garantir que sejam claramente legíveis. A 
Comissão elabora, em cooperação com as 
partes interessadas, regras vinculativas 
em matéria de legibilidade da informação 
sobre os géneros alimentícios prestada aos 
consumidores, antes da entrada em vigor 
da legislação. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais 
do presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Alteração 344
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 

(1) 1. Sem prejuízo da legislação 
comunitária específica aplicável a 
determinados alimentos no que respeita às 
exigências previstas no n.º 1, alíneas a) a 
k), do artigo 9.º, quando figurem na 
embalagem ou no rótulo a esta afixado, as 
menções obrigatórias enumeradas no n.º 1 
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9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 3 
mm e apresentadas de modo a garantir um 
contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo.

do artigo 9.º devem figurar na embalagem 
ou no rótulo de modo que garanta a sua 
legibilidade.

Or. de

Justificação

Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

Alteração 345
Antonio De Blasio

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1 Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 3 
mm e apresentadas de modo a garantir um 
contraste significativo entre o texto 

Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, as menções obrigatórias enumeradas no 
n.º 1 do artigo 9.º devem ser impressas na 
embalagem ou no rótulo, de modo a 
garantir que sejam claramente legíveis. A 
Comissão Europeia elabora, em 
cooperação com as partes interessadas, 
normas vinculativas em matéria de 
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impresso e o fundo. legibilidade da informação sobre os 
géneros alimentícios fornecida aos 
consumidores; estas não devem 
especificar o tamanho dos caracteres em 
geral, mas sim determinar a proporção 
entre o rótulo e a informação nele 
exibida. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais 
do presente regulamento devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º.

Or. hu

Justificação

Concordando embora com a supressão do tamanho obrigatório de 3 milímetros para os 
caracteres, constante da proposta da Comissão, importa que as normas obrigatórias em 
matéria de legibilidade, a determinar posteriormente em cooperação com especialistas e as 
partes interessadas, não sejam expressas em termos gerais, uma vez que um carácter de 
determinado tamanho não tem o mesmo efeito num rótulo grande ou num rótulo pequeno. É, 
pois, importante que o tamanho do carácter seja determinado em função do tamanho da 
etiqueta.

Alteração 346
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita aos requisitos 
previstos nas alíneas a) a k) do n.º 1 do 
artigo 9.º, quando figurem na embalagem 
ou no rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 
3mm e apresentadas de modo a garantir
um contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo.

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem 
num formato claramente legível, 
incluindo caracteres com uma "altura de 
x" (a referência normalmente utilizada 
para o tamanho dos caracteres é a altura 
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da letra x em minúsculas) de pelo menos
1,7 mm e um contraste significativo entre o 
texto impresso e o fundo.

Os outros elementos que devem ser tidos 
em conta para assegurar a legibilidade da 
informação sobre os géneros alimentícios 
são a disposição do texto, o estilo, o 
tamanho e a cor dos caracteres, a cor do 
fundo, a embalagem e a impressão, bem 
como a distância e o ângulo de visão.
A Comissão deve elaborar normas que 
especifiquem o modo como estes 
elementos devem ser aplicados para 
assegurar a legibilidade da informação 
sobre os géneros alimentícios prestada aos 
consumidores. As medidas que tenham 
por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento a fim 
de o completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

A presente alteração baseia-se parcialmente no guia de normas ISO. Todas as informações 
apresentadas num rótulo devem ser facilmente visíveis e claramente legíveis para os 
consumidores.

Alteração 347
Péter Olajos

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, as menções obrigatórias enumeradas no 
n.º 1 do artigo 9.º devem ser impressas na 
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obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 3 
mm e apresentadas de modo a garantir um 
contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo.

embalagem ou no rótulo de modo a 
garantir que sejam claramente legíveis.

A Comissão elabora, após consulta 
pública de todas as partes interessadas, 
regras vinculativas em matéria de 
legibilidade da informação sobre os 
géneros alimentícios prestada aos 
consumidores.

Or. en

Justificação

Dado que esta questão tem um impacto considerável no sector da alimentação e das bebidas, 
convém que estas directrizes só sejam elaboradas após consulta pública de todas as partes 
interessadas, para que o processo seja transparente e todas as partes possam exprimir as 
suas opiniões.

Alteração 348
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 3 
mm e apresentadas de modo a garantir um 
contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo.

(1) Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, as menções obrigatórias enumeradas no 
n.º 1 do artigo 9.º devem ser impressas na 
embalagem ou no rótulo de modo a 
garantir que sejam claramente legíveis.

A Comissão Europeia elabora, em 
cooperação com as partes interessadas e 
no âmbito de um processo de consulta, 
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regras vinculativas em matéria de
legibilidade da informação sobre os 
géneros alimentícios fornecida aos 
consumidores. As medidas que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais 
do presente regulamento, completando-o, 
são aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. de

Justificação

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungs elemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Alteração 349
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 e parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 3 
mm e apresentadas de modo a garantir um 
contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo. 

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres fixos de pelo 
menos 3 mm e apresentadas de modo a 
garantir um contraste significativo entre o 
texto impresso e o fundo. 

Os critérios que determinam o que 
constitui um contraste significativo entre 
o texto impresso e o fundo são definidos 
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por medidas de execução adoptadas pela 
Comissão. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais 
do presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

São essenciais requisitos concretos para permitir aos organismos de controlo alimentar 
verificar eficazmente a legibilidade da informação sobre os géneros alimentícios.

Alteração 350
Péter Olajos

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 e parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 3 
mm e apresentadas de modo a garantir um 
contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo. 

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres fixos de pelo 
menos 3 mm e apresentadas de modo a 
garantir um contraste significativo entre o 
texto impresso e o fundo. 

Os critérios que determinam o que 
constitui um contraste significativo entre 
o texto impresso e o fundo são definidos 
por medidas de execução adoptadas pela 
Comissão. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais 
do presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
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regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

São essenciais requisitos concretos para permitir aos organismos de controlo alimentar 
verificar eficazmente a legibilidade da informação sobre os géneros alimentícios.

Alteração 351
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os critérios que determinam o que 
constitui um contraste significativo entre 
o texto impresso e o fundo, bem como 
outras disposições pertinentes são 
definidos por medidas de execução 
adoptadas pela Comissão. As directrizes 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

No texto do regulamento devem ser definidos requisitos concretos para o tamanho dos 
caracteres, a fim de pôr termo à actual incerteza jurídica relativamente à questão do que 
constitui um rótulo legível e, por conseguinte, permitir aos organismos de controlo dos 
alimentos verificar de forma mais eficaz a legibilidade da informação sobre os géneros 
alimentícios. Além disso, devem ser adoptados critérios concretos para definir o "contraste 
significativo", bem como outras disposições pertinentes, com o objectivo de orientar mais 
claramente os operadores e os organismos de controlo dos alimentos.
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Alteração 352
Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os critérios que determinam o que 
constitui um contraste significativo entre 
o texto impresso e o fundo, bem como 
outras disposições pertinentes são 
definidos por medidas de execução 
adoptadas pela Comissão. As directrizes 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

No texto do regulamento devem ser definidos requisitos concretos para o tamanho dos 
caracteres, a fim de pôr termo à actual incerteza jurídica relativamente à questão do que 
constitui um rótulo legível e, por conseguinte, permitir aos organismos de controlo dos 
alimentos verificar de forma mais eficaz a legibilidade da informação sobre os géneros 
alimentícios. Além disso, devem ser adoptados critérios concretos para definir o "contraste 
significativo", bem como outras disposições pertinentes, com o objectivo de orientar mais 
claramente os operadores e os organismos de controlo dos alimentos.

Alteração 353
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) A Comissão elabora, em cooperação 
com as partes interessadas pertinentes, 
orientações para a legibilidade dos 
rótulos. 
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Or. de

Justificação

Em vez de se concentrar num único aspecto da legibilidade do rótulo, seria preferível uma 
abordagem mais global conseguida através de orientações comunitárias acordadas entre os 
representantes dos grupos de interesses e as autoridades pertinentes.

Alteração 354
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 14 – nº 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) Em relação a determinados géneros 
alimentícios sujeitos a exigências de 
rotulagem obrigatória previstas em 
legislação comunitária específica, para 
além das referidas no n.º 1 do artigo 9.º, o 
tamanho dos caracteres adequado deve 
ser o que responde às necessidades dos 
consumidores em matéria de legibilidade 
e informações adicionais sobre a 
utilização particular dos referidos géneros 
alimentícios.

Or. en

Justificação

PARNUTS products (Foods for Specific Nutritional Uses) are already required to carry 
additional mandatory label information compared to general foods to comply with EU 
legislation. A typical PARNUTS foods label will contain a significant amount of information, 
for example, nutritional information, ingredients, details on suitability for use in certain 
groups or medical conditions, comprehensive instructions for use, contraindications and 
precautions where appropriate, and mandatory statements which distinguish PARNUTS 
products from general foods. To meet regulatory requirements and minimum operational 
capacity, some specialist products carry more than one language. In addition, packaging can 
be relatively small. On this basis, it is very difficult for such products to declare the 
mandatory information outlined in Article 9 in 3 mm font size.
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Alteração 355
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Proposta de regulamento
Artigo 14 – nº 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) Em relação a determinados géneros 
alimentícios sujeitos a exigências de 
rotulagem obrigatória previstas em 
legislação comunitária específica, para 
além das menções referidas no n.º 1 do 
artigo 9.º, o tamanho dos caracteres deve 
responder às necessidades dos 
consumidores em matéria de legibilidade 
das informações adicionais sobre a 
utilização particular dos referidos géneros 
alimentícios.

Or. en

Justificação

Nos géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial figuram informações 
adicionais obrigatórias sobre a sua adequação, instruções de uso completas, 
contra-indicações, se for caso disso, advertências e informação médica. Não é possível 
incluir nestes produtos as informações exigidas no n.º 1 do artigo 9.º em caracteres de 3 mm, 
nem as informações adicionais obrigatórias. Daí que os géneros alimentícios destinados a 
uma alimentação especial devam ficar isentos dos requisitos em matéria de tamanho dos 
caracteres.

Alteração 356
Cristiana Muscardini

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para os produtos destinados a uma 
alimentação particular, tal como definidos 
na Directiva 89/398/CEE, para os quais a 
legislação comunitária prevê indicações 
de rotulagem obrigatórias e para além das 
que são indicadas no n º 1 do artigo 9.º, a 
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dimensão dos caracteres deve satisfazer as 
exigências de legibilidade do consumidor 
e de informações adicionais relativas ao 
destino específico destes produtos. 

Or. it

Justificação

Por motivos de ordem prática, com vista às várias disposições legislativas referentes à 
rotulagem estabelecidas para estes produtos específicos.

Alteração 357
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As menções enumeradas no n.º 1, 
alíneas a), e) e k), do artigo 9.º devem 
figurar no mesmo campo de visão.

2. As menções enumeradas no n.º 1, 
alíneas a), e), f) e k), do artigo 9.º devem 
figurar no mesmo campo de visão. 

Or. en

Justificação

As menções relativas à data referidas na alínea f) devem figurar no mesmo campo de visão, 
tal como previsto na legislação actual (Directiva 2000/13/CE).

Alteração 358
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. As menções enumeradas no n.º 1, alíneas 
a), e) e k), do artigo 9.º devem figurar no 
mesmo campo de visão.

2. As menções enumeradas no n.º 1, alíneas 
a), e), f) e k), do artigo 9.º devem figurar 
no mesmo campo de visão.

Or. es
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Justificação

O consumidor está habituado a encontrar juntos a data de duração mínima do produto ou 
uma referência ao lugar onde é indicada a data no rótulo. Seria, pois, conveniente incluí-la 
no mesmo campo visual juntamente com a denominação do produto, o peso líquido e o 
volume de álcool.

Alteração 359
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O tamanho mínimo dos caracteres 
referido no n.º 1 não se aplica no caso de 
embalagens ou recipientes cuja face maior 
tenha uma superfície inferior a 10 cm2.

(4) O tamanho mínimo dos caracteres 
referido no n.º 1 não se aplica no caso de 
embalagens ou recipientes cuja superfície 
passível de impressão seja inferior a 80 
cm2.

Or. de

Justificação

As excepções quanto à dimensão da embalagem incluídas na proposta da Comissão são 
pouco realistas e inviáveis.

Alteração 360
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O tamanho mínimo dos caracteres 
referido no n.º 1 não se aplica no caso de 
embalagens ou recipientes cuja face 
maior tenha uma superfície inferior a 10 
cm2.

4. A Comissão deve elaborar normas que 
especifiquem o modo como os elementos 
referidos no n.º 1 do artigo 14.º devem ser 
aplicados, a fim de assegurar a 
legibilidade da informação sobre os 
géneros alimentícios prestada aos 
consumidores que figura em embalagens 
ou recipientes com uma superfície muito 
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limitada.

Or. en

Justificação

As informações que figuram em todas as embalagens, quaisquer que sejam as suas 
dimensões, devem ser claramente legíveis, pois, se não o forem, são inúteis.

Alteração 361
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O tamanho mínimo dos caracteres 
referido no n.º 1 não se aplica no caso de 
embalagens ou recipientes cuja face maior 
tenha uma superfície inferior a 10 cm2.

4. O tamanho mínimo dos caracteres 
referido no n.º 1 não se aplica no caso de 
embalagens ou recipientes cuja face maior 
tenha uma superfície inferior a 100 cm2.

Or. en

Justificação

 Se for imposto um tamanho mínimo para os caracteres, será necessário prever uma excepção 
eficaz para as embalagens pequenas. Uma superfície de 100 cm2 é a superfície mínima 
necessária para o tamanho mínimo dos caracteres proposto pela Comissão.

Alteração 362
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O tamanho mínimo dos caracteres 
referido no n.º 1 não se aplica no caso 
de embalagens ou recipientes cuja face 
maior tenha uma superfície inferior a 
10 cm2.

4. O tamanho mínimo dos caracteres 
referido no n.º 1 não se aplica no caso 
de embalagens ou recipientes em que a 
informação obrigatória sobre os 
géneros alimentícios ocupe um espaço 
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igual ou superior a 50% da face maior 
da embalagem ou do recipiente. Para 
tais produtos, devem ser considerados 
os critérios estabelecidos no anexo **.

Or. en

Justificação

Não é possível utilizar caracteres com um tamanho mínimo de 3 mm, especialmente nas 
embalagens pequenas. O presente número prevê uma derrogação para as embalagens 
pequenas e os produtos em que o espaço para o rótulo seja realmente limitado. Tal evitaria 
igualmente a necessidade de recorrer a embalagens maiores e a material de rotulagem.

Alteração 363
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O tamanho mínimo dos caracteres 
referido no n.º 1 não se aplica no caso de 
embalagens ou recipientes cuja face maior 
tenha uma superfície inferior a 10 cm2.

4. O tamanho mínimo dos caracteres 
referido no n.º 1 não se aplica no caso de 
embalagens ou recipientes cuja face maior 
tenha uma superfície inferior a 100 cm2.

Or. en

Justificação

Se for imposto um tamanho mínimo para os caracteres, será necessário prever uma excepção 
eficaz para as embalagens pequenas. Uma superfície de 100 cm2 é a superfície mínima 
necessária para o tamanho mínimo dos caracteres proposto pela Comissão.
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Alteração 364
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A informação obrigatória sobre os 
géneros alimentícios deve ser inscrita num 
local em evidência, de modo a ser 
facilmente visível, claramente legível e, 
quando adequado, indelével. Nenhuma 
outra indicação ou imagem, ou qualquer 
outro elemento interferente, pode esconder, 
disfarçar, interromper ou desviar a atenção 
dessa informação.

6. A informação obrigatória sobre os 
géneros alimentícios deve ser inscrita num 
local em evidência, de modo a ser 
facilmente visível, claramente legível e, 
quando adequado, indelével. Nenhuma 
outra indicação ou imagem, ou qualquer 
outro elemento interferente, pode esconder, 
disfarçar ou interromper essa informação.

Or. en

Justificação

Não é dada qualquer justificação para a alteração do texto actual e ela não é evidente 
porque, uma vez mais, é inserida uma expressão vaga (“desviar a atenção”) que só irá 
provocar discussões e problemas na aplicação diária da legislação – sem qualquer razão 
aparente.

Alteração 365
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

6. A informação obrigatória sobre os 
géneros alimentícios deve ser inscrita num 
local em evidência, de modo a ser 
facilmente visível, claramente legível e, 
quando adequado, indelével. Nenhuma 
outra indicação ou imagem, ou qualquer 
outro elemento interferente, pode esconder, 
disfarçar, interromper ou desviar a atenção 
dessa informação.

6. A informação obrigatória sobre os 
géneros alimentícios deve ser inscrita num 
local em evidência, de modo a ser 
facilmente visível, claramente legível e 
indelével. Nenhuma outra indicação ou 
imagem, ou qualquer outro elemento 
interferente, pode esconder, disfarçar, 
interromper ou desviar a atenção dessa 
informação.

Or. es
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Justificação

Não se entende por que motivo se deve exigir que apenas em determinados casos a 
informação obrigatória não se possa apagar o retirar.

Alteração 366
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A

1. Quando o país de origem ou o local de 
proveniência do género alimentício não 
for o mesmo que o do(s) seu(s) 
ingrediente(s) primário(s), deve ser 
igualmente indicado o país de origem ou o 
local de proveniência deste(s) 
ingrediente(s).

2. No que respeita à carne, exceptuando a 
de bovino, a indicação do país de origem 
ou do local de proveniência pode referir 
um único local apenas se os animais 
tiverem nascido e sido criados e abatidos 
no mesmo país ou local. Nos outros casos, 
devem ser indicados os diferentes locais 
de nascimento, criação e abate.

3. A Comissão adoptará regras de 
execução do disposto no n.º 1. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

4. A Comissão pode estabelecer regras de 
execução relativas aos critérios e 
condições de utilização das menções 
indicadas a título voluntário. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
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em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

É do interesse do consumidor saber onde o produto foi produzido. Convém, por isso, tornar 
obrigatória a indicação do país de origem no rótulo.

Alteração 367
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 15 – alíneas a) e b)

Texto da Comissão Alteração

a) A informação obrigatória sobre os 
géneros alimentícios deve estar disponível 
antes da conclusão da compra e deve 
figurar no suporte da venda à distância ou 
ser fornecida através de qualquer outro 
meio adequado;

a) A informação obrigatória sobre os 
géneros alimentícios deve estar disponível 
antes da conclusão da compra e no 
momento da entrega e deve figurar no 
suporte da venda à distância ou ser 
fornecida através de qualquer outro meio 
adequado;

b) As menções previstas no n.º 1, alíneas 
d), f), g), h) e k), do artigo 9.º são 
obrigatórias apenas no momento da 
entrega.

Or. en

Justificação

Não se entende por que motivo se faz uma distinção entre a informação que deve estar 
disponível no momento da compra e no momento da entrega. Esta diferença pode acarrear 
uma perda de informação essencial para o consumidor.
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Alteração 368
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 15 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A informação obrigatória sobre os 
géneros alimentícios deve estar disponível 
antes da conclusão da compra e deve 
figurar no suporte da venda à distância 
ou ser fornecida através de qualquer 
outro meio adequado;

a) A informação obrigatória sobre os 
géneros alimentícios deve estar disponível 
antes da conclusão do contrato e ser
legível de forma adaptada às técnicas de 
comunicação à distância; o consumidor 
recebe a informação obrigatória através 
de suporte durável, num prazo razoável 
após a conclusão do contrato e, o mais 
tardar, no momento da entrega dos 
géneros alimentícios, em conformidade 
com o n.º 2 do artigo 13.º do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A formulação proposta reflecte a abordagem adoptada noutros actos legislativos 
comunitários sobre a protecção dos consumidores.

Alteração 369
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 15 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As menções previstas no n.º 1, alíneas 
d), f), g), h) e k), do artigo 9.º são 
obrigatórias apenas no momento da 
entrega.

Suprimido

Or. en

Justificação

A informação obrigatória sobre os géneros alimentícios (isto é, as menções enumeradas no 
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n.º 1 do artigo 9.º e as menções obrigatórias adicionais para categorias ou tipos específicos 
de géneros alimentícios estabelecidas no anexo III) deve estar disponível antes da conclusão 
da compra. A presente alteração visa garantir que, no caso da venda à distância, toda a 
informação obrigatória sobre os géneros alimentícios, incluindo a informação prevista no n.º 
1, alíneas d), f), g), h) e k), do artigo 9.º, esteja igualmente disponível no momento da 
conclusão da compra. 

Alteração 370
Kathy Sinnott

Proposta de regulamento
Artigo 15 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As menções previstas no n.º 1, alíneas 
d), f), g), h) e k), do artigo 9.º são 
obrigatórias apenas no momento da 
entrega.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração visa garantir que, no caso da venda à distância, toda a informação 
obrigatória sobre os géneros alimentícios, incluindo a informação prevista no n.º 1, alíneas 
d), f), g), h) e k), do artigo 9.º, esteja igualmente disponível no momento da conclusão da 
compra. 

Alteração 371
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 15 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As menções previstas nas alíneas d), f), 
g), h) e k) do n.º 1 do artigo 9.º são 
obrigatórias apenas no momento da 
entrega.

b) As menções previstas no n.º 1, alíneas 
d), f), g), h) e j), do artigo 9.º são 
obrigatórias apenas no momento da 
entrega.

Or. de

Adlib Express Watermark



AM\762307PT.doc 47/186 PE418.218v01-00

PT

Justificação

O teor de álcool das bebidas alcoólicas é uma informação muito importante que deve ser 
facultada aos consumidores que compram em linha ou pelo correio antes da entrega do 
produto. Pelo contrário, as instruções de uso apenas são necessárias quando se vai consumir 
o alimento, pelo que podem ser facultadas no momento da entrega.

Alteração 372
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 15 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As menções previstas no n.º 1, alíneas 
d), f), g), h) e k), do artigo 9.º são 
obrigatórias apenas no momento da 
entrega.

b) As menções previstas no n.º 1, alínea f), 
do artigo 9.º são obrigatórias apenas no 
momento da entrega.

Or. en

Justificação

Os géneros alimentícios postos à venda mediante uma técnica de comunicação à distância 
devem cumprir os mesmos requisitos que os géneros alimentícios vendidos em lojas, excepto 
no que se refere à data de durabilidade mínima, que não pode ser comunicada 
antecipadamente.

Alteração 373
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do n.º 2 do artigo 9.º, a 
informação obrigatória sobre os géneros 
alimentícios deve figurar numa língua 
facilmente compreensível para os 
consumidores dos Estados-Membros onde 
o género alimentício é comercializado.

1. Sem prejuízo do n.º 2 do artigo 9.º, a 
informação obrigatória sobre os géneros 
alimentícios deve figurar na ou nas
línguas utilizadas no Estado-membro
onde o género alimentício é 
comercializado.
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Or. fr

Justificação

O consumidor deve ter as informações sobre os géneros alimentícios na sua língua.

Alteração 374
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro em que o produto é 
comercializado pode impor no seu 
território que as menções sejam 
fornecidas numa ou mais línguas, entre 
as línguas oficiais da Comunidade.

Suprimido

Or. de

Justificação

Atendendo à mobilidade crescente dos consumidores na UE, a proposta da Comissão está 
desactualizada. O n.º 2 deveria, por conseguinte, ser suprimido.

Alteração 375
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro em que o produto é 
comercializado pode impor no seu 
território que as menções sejam fornecidas 
numa ou mais línguas, entre as línguas 
oficiais da Comunidade.

2. O Estado-Membro em que o produto é 
comercializado pode impor no seu 
território que as menções sejam fornecidas 
numa ou mais línguas, entre as línguas 
oficiais da Comunidade. No entanto, estes 
requisitos não podem impedir que a 
informação obrigatória seja fornecida 
noutras línguas da UE que possam ser 
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facilmente compreendidas pelos 
consumidores de cada Estado-Membro. 

Or. en

Justificação

Embora a informação obrigatória sobre os géneros alimentícios deva ser fornecida numa 
língua que os consumidores entendam, a regulamentação não deve perturbar a livre 
circulação de mercadorias. A regulamentação relativa às línguas deve ser flexível a fim de 
permitir que os consumidores recebam uma informação que, embora talvez não na sua língua 
materna, possa de qualquer modo ser entendida sem dificuldade. A jurisprudência do 
Tribunal de Justiça Europeu apoiou esta flexibilidade.

Alteração 376
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os n.ºs 1 e 2 não obstam a que as 
menções figurem em várias línguas.

3. O n.º 1 não obsta a que as menções 
figurem em várias línguas.

Or. de

Justificação

O disposto no artigo 16.º supera o estabelecido na Directiva 2000/13/CE, relativa à 
rotulagem, e a jurisprudência relevante do Tribunal de Justiça Europeu. Na disposição em 
causa, deveria ser mantida uma língua facilmente compreensível pelos consumidores. Há que 
admitir também denominações em línguas estrangeiras, se forem facilmente compreensíveis. 
Segundo os princípios da legislação em matéria de géneros alimentícios, o critério de 
avaliação que permite determinar o que é facilmente compreensível, na acepção da presente 
norma, é sempre a opinião do consumidor médio advertido.
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Alteração 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No caso das garrafas em vidro 
destinadas a ser reutilizadas que estejam 
marcadas de modo indelével e que, por 
esse facto, não exibam rótulo, nem anel 
nem gargantilha, só são obrigatórias as 
menções previstas no n.º 1, alíneas a), c), 
e), f) e l), do artigo 9.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

O facto de um produto ser vendido em garrafas de vidro não justifica a omissão da 
declaração obrigatória nos termos do artigo 9.º.

Alteração 378
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No caso das garrafas de vidro destinadas 
a serem reutilizadas que estejam marcadas 
de modo indelével e que, por esse facto, 
não exibam rótulo, nem anel, nem 
gargantilha, só são obrigatórias as menções 
previstas nas alíneas a), c), e), f) e l) do 
n.º 1 do artigo 9.º

1. No caso das garrafas de vidro destinadas 
a serem reutilizadas que estejam marcadas 
de modo indelével e que, por esse facto, 
não exibam rótulo, nem anel, nem 
gargantilha, só são obrigatórias as menções 
previstas nas alíneas a), c), e), e f) do n.º 1 
do artigo 9.º

Or. de

Justificação

Há que rejeitar a indicação obrigatória do valor nutricional. As garrafas de vidro que se 
destinam a ser reutilizadas são, regra geral, comercializadas como porções individuais (por 
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exemplo, de 200 ml ou 250 ml). Nestas garrafas, é limitado o espaço disponível para apor 
indicações. Por esta razão, cumpre manter o volume actual de indicações, isto é, a indicação 
da denominação de venda, da quantidade líquida, das substâncias passíveis de causarem 
alergias e da data de durabilidade mínima (cf. n.º 4 do artigo 13.º da Directiva 2000/13/CE, 
relativa à rotulagem).

Alteração 379
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No caso das garrafas em vidro destinadas 
a ser reutilizadas que estejam marcadas de 
modo indelével e que, por esse facto, não 
exibam rótulo, nem anel nem gargantilha, 
só são obrigatórias as menções previstas no 
n.º 1, alíneas a), c), e), f) e l), do artigo 9.º

1. No caso das garrafas em vidro destinadas 
a ser reutilizadas que estejam marcadas de 
modo indelével e que, por esse facto, não 
exibam rótulo, nem anel nem gargantilha, 
só são obrigatórias as menções previstas no 
n.º 1, alíneas a) a e), f), g) e l), do artigo 9.º

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa alargar as informações obrigatórias a fornecer aos consumidores; 
Associada à alteração ao n.º 2 do artigo 9.°.

Alteração 380
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No caso das garrafas em vidro 
destinadas a ser reutilizadas que estejam 
marcadas de modo indelével e que, por 
esse facto, não exibam rótulo, nem anel 
nem gargantilha, só são obrigatórias as 
menções previstas no n.º 1, alíneas a), c), 
e), f) e l), do artigo 9.º.

1. No caso das garrafas em vidro 
destinadas a ser reutilizadas que estejam 
marcadas de modo indelével e que, por 
esse facto, não exibam rótulo, nem anel 
nem gargantilha, só são obrigatórias as 
menções previstas no n.º 1, alíneas a), b), 
c), d), f), g) e l), do artigo 9.º.
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Or. en

Justificação

A informação referida no n.º 1 do artigo 9.º (b) "lista de ingredientes, d) "a quantidade de 
determinados ingredientes ou categorias de ingredientes" e g) "quaisquer condições especiais 
de conservação e de utilização") deve ser igualmente obrigatória para os produtos 
acondicionados em garrafas de vidro destinadas a ser reutilizadas.

Alteração 381
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No caso das garrafas de vidro destinadas 
a serem reutilizadas que estejam marcadas 
de modo indelével e que, por esse facto, 
não exibam rótulo, nem anel, nem 
gargantilha, só são obrigatórias as menções 
previstas nas alíneas a), c), e), f) e l) do 
n.º 1 do artigo 9.º

1. No caso das garrafas de vidro destinadas 
a serem reutilizadas que estejam marcadas 
de modo indelével e que, por esse facto, 
não exibam rótulo, nem anel, nem 
gargantilha, só são obrigatórias as menções 
previstas nas alíneas a), c), e), f) e l) do 
n.º 1 do artigo 9.º A menção a que se 
refere o nº 1 do artigo 9.ºrefere-se apenas 
à informação prevista na alínea a) do n.º 
1 do artigo 9.º.

Or. de

Justificação

As garrafas de vidro marcadas de modo indelével que se destinam a ser reutilizadas vendem-
se geralmente num formato correspondente a porções individuais (por exemplo, 200 ml ou 
250 ml) e dispõem apenas de uma superfície de impressão muito limitada. Não haveria 
espaço para uma informação nutricional completa nesta pequena superfície. Portanto, a 
informação nutricional deve limitar-se ao que é pertinente para o consumidor, o valor 
energético.
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Alteração 382
Kathy Sinnott

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No caso das garrafas em vidro 
destinadas a ser reutilizadas que estejam 
marcadas de modo indelével e que, por 
esse facto, não exibam rótulo, nem anel 
nem gargantilha, só são obrigatórias as 
menções previstas no n.º 1, alíneas a), c), 
e), f) e l), do artigo 9.º.

1. No caso das garrafas em vidro 
destinadas a ser reutilizadas que estejam 
marcadas de modo indelével e que, por 
esse facto, não exibam rótulo, nem anel 
nem gargantilha, só são obrigatórias as 
menções previstas no n.º 1, alíneas a), b), 
c), d), f), g) e l), do artigo 9.º.

Or. en

Justificação

A informação referida no n.º 1 do artigo 9.º (b) "lista de ingredientes, d) "a quantidade de 
determinados ingredientes ou categorias de ingredientes" e g) "quaisquer condições especiais 
de conservação e de utilização") deve ser igualmente obrigatória para os produtos 
acondicionados em garrafas de vidro destinadas a ser reutilizadas.

Alteração 383
Péter Olajos

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A informação fornecida nos termos do n.º
1, alínea l), do artigo 9.º limita-se à 
informação prevista no n.º 1, alínea a), do 
artigo 29.º.

Or. en

Justificação

As garrafas em vidro destinadas a ser reutilizadas, que estejam marcadas de modo indelével, 
são normalmente vendidas num formato correspondente a porções individuais (por exemplo, 
200 ml ou 250 ml) e dispõem de uma superfície de impressão muito limitada. Não havendo 
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espaço para uma declaração nutricional completa, a informação nutricional deve limitar-se 
ao que é mais importante para o consumidor, ou seja, o valor energético. 

Alteração 384
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso das embalagens ou recipientes 
cuja face maior tenha uma superfície 
inferior a 10 cm2, só são obrigatórias na 
embalagem ou no rótulo as menções 
previstas no nº 1, alíneas a), c), e) e f), do 
artigo 9.º. As menções referidas no n.º 1, 
alínea b), do artigo 9.º devem ser 
fornecidas por outros meios, ou 
disponibilizadas a pedido do consumidor.

2. No caso das embalagens ou recipientes 
cuja face maior tenha uma superfície 
inferior a 10 cm2, ou das garrafas em 
miniatura, cujo rótulo maior tenha uma 
área inferior a 25 cm2, só são obrigatórias 
na embalagem ou no rótulo as menções 
previstas no nº 1, alíneas a), c), e) e f), do 
artigo 9.º. As menções referidas no n.º 1, 
alínea b), do artigo 9.º devem ser 
fornecidas por outros meios, ou 
disponibilizadas a pedido do consumidor.

Or. en

Justificação

Em certos sectores, em particular no das bebidas espirituosas, a venda de garrafas em 
miniatura, geralmente de 5 cl, está generalizada. Devido à sua pequena dimensão e à sua 
função de amostras para provas, justifica-se que também beneficiem da isenção de certos 
requisitos de rotulagem. No entanto, uma garrafa não pode ser facilmente medida para 
determinar a sua superfície maior. É, portanto, mais simples, nomeadamente para as 
autoridades responsáveis pela aplicação da lei, que a isenção seja determinada pela 
dimensão máxima do rótulo.

Alteração 385
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso das embalagens ou recipientes 2. No caso das embalagens ou recipientes 
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cuja face maior tenha uma superfície 
inferior a 10 cm2, só são obrigatórias na 
embalagem ou no rótulo as menções 
previstas no nº 1, alíneas a), c), e) e f), do 
artigo 9.º. As menções referidas no n.º 1, 
alínea b), do artigo 9.º devem ser 
fornecidas por outros meios, ou 
disponibilizadas a pedido do consumidor.

cuja face maior passível de ser impressa
tenha uma superfície inferior a 100 cm2, só 
são obrigatórias na embalagem ou no 
rótulo as menções previstas no nº 1, alíneas 
a), c), e) e f), do artigo 9.º. As menções 
referidas no n.º 1, alínea b), do artigo 9.º 
devem ser fornecidas por outros meios, ou 
disponibilizadas a pedido do consumidor.

Or. en

Justificação

Para que a embalagem seja de fácil leitura, é necessária uma derrogação para as superfícies 
inferiores a 100 cm2 e não apenas a 10 cm2. Por exemplo, uma barra apresenta uma 
superfície passível de ser impressa de 70 cm2. 

Alteração 386
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso das embalagens ou recipientes 
cuja face maior tenha uma superfície 
inferior a 10 cm2, só são obrigatórias na 
embalagem ou no rótulo as menções 
previstas nas alíneas a), c), e) e f) do n.º 1 
do artigo 9.º. As menções referidas no 
n.º 1, alínea b), do artigo 9.º devem ser 
fornecidas por outros meios, ou 
disponibilizadas a pedido do consumidor.

2. No caso das embalagens ou recipientes 
cuja face maior tenha uma superfície que 
possa ser imprimida inferior a 100 cm2, só 
são obrigatórias na embalagem ou no 
rótulo as menções previstas no nº 1, alíneas 
a), c), e) e f), do artigo 9.º. As menções 
referidas no n.º 1, alínea b), do artigo 9.º 
devem ser fornecidas por outros meios, ou 
disponibilizadas a pedido do consumidor.

Or. en

Justificação

Para que a embalagem seja de fácil leitura, é, porém, necessária uma derrogação para as 
superfícies  inferiores a 100 cm2 e não apenas a 10 cm2. Por exemplo, uma barra apresenta 
uma superfície passível de ser impressa de 70 cm2. 
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Alteração 387
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso das embalagens ou recipientes 
cuja face maior tenha uma superfície 
inferior a 10 cm2, só são obrigatórias na 
embalagem ou no rótulo as menções 
previstas nas alíneas a), c), e) e f) do n.º 1 
do artigo 9.º. As menções referidas no 
n.º 1, alínea b), do artigo 9.º devem ser 
fornecidas por outros meios, ou 
disponibilizadas a pedido do consumidor.

2. No caso das embalagens ou recipientes 
cuja face maior tenha uma superfície 
inferior a 100 cm2, só são obrigatórias na 
embalagem ou no rótulo as menções 
previstas nas alíneas a), c), e) e f) do n.º 1 
do artigo 9.º. As menções referidas no 
n.º 1, alínea b), do artigo 9.º devem ser 
fornecidas por outros meios, ou 
disponibilizadas a pedido do consumidor.

Or. en

Justificação

As menções obrigatórias ocupam rapidamente uma superfície superior a 10 cm2. Assim 
sendo, as informações serão obrigatórias apenas no caso de a embalagem medir, pelo menos, 
100cm2.

Alteração 388
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso das embalagens ou recipientes 
cuja face maior tenha uma superfície 
inferior a 10 cm2, só são obrigatórias na 
embalagem ou no rótulo as menções 
previstas nas alíneas a), c), e) e f) do n.º 1 
do artigo 9.º. As menções referidas no 
n.º 1, alínea b), do artigo 9.º devem ser 
fornecidas por outros meios, ou 
disponibilizadas a pedido do consumidor.

2. No caso das embalagens ou recipientes 
cuja face maior passível de impressão 
tenha uma superfície inferior a 100 cm2 ou 
cuja quantidade líquida seja inferior a 30 
g, só são obrigatórias na embalagem ou no 
rótulo as menções previstas no nº 1, alíneas 
a), c), e) e f), do artigo 9.º. As menções 
referidas no n.º 1, alínea b), do artigo 9.º 
devem ser fornecidas por outros meios, ou 
disponibilizadas a pedido do consumidor.
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Or. de

Justificação

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen. 

Alteração 389
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso das embalagens ou recipientes 
cuja face maior tenha uma superfície 
inferior a 10 cm2, só são obrigatórias na 
embalagem ou no rótulo as menções 
previstas nas alíneas a), c), e) e f) do n.º 1 
do artigo 9.º. As menções referidas no 
n.º 1, alínea b), do artigo 9.º devem ser 
fornecidas por outros meios, ou 
disponibilizadas a pedido do consumidor.

2. No caso das embalagens ou recipientes 
cuja face maior passível de impressão 
tenha uma superfície inferior a 50 cm2, só 
são obrigatórias na embalagem ou no 
rótulo as menções previstas nas alíneas a), 
c), e) e f) do n.º 1 do artigo 9.º. As menções 
referidas no n.º 1, alínea b), do artigo 9.º 
devem ser fornecidas por outros meios, ou 
disponibilizadas a pedido do consumidor.

Or. de

Justificação

O tamanho de um pacote de pastilha elástica é de 10 cm².  Para a maior parte dos produtos 
deste tipo, seria impossível imprimir toda a informação obrigatória em caracteres de 3 mm 
numa superfície inferior a 50 cm². A superfície para os casos excepcionais deve ser maior.
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Alteração 390
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso das embalagens ou recipientes 
cuja face maior tenha uma superfície 
inferior a 10 cm2, só são obrigatórias na 
embalagem ou no rótulo as menções 
previstas nas alíneas a), c), e) e f) do n.º 1 
do artigo 9.º. As menções referidas no 
n.º 1, alínea b), do artigo 9.º devem ser 
fornecidas por outros meios, ou 
disponibilizadas a pedido do consumidor.

2. No caso das embalagens ou recipientes 
cuja face maior tenha uma superfície 
inferior a 10 cm2, só são obrigatórias na 
embalagem ou no rótulo as menções 
previstas no nº 1, alíneas a), b), c), e), f) e 
g), do artigo 9.º. As menções referidas no 
n.º 1, alínea b), do artigo 9.º devem ser 
fornecidas por outros meios, ou 
disponibilizadas a pedido do consumidor.

Or. en

Justificação

A lista de ingredientes constitui uma informação muito importante, razão pela qual deve 
também constar de pequenas embalagens.

Alteração 391
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso das embalagens ou recipientes 
cuja face maior tenha uma superfície 
inferior a 10 cm2, só são obrigatórias na 
embalagem ou no rótulo as menções 
previstas nas alíneas a), c), e) e f) do n.º 1 
do artigo 9.º. As menções referidas no 
n.º 1, alínea b), do artigo 9.º devem ser 
fornecidas por outros meios, ou 
disponibilizadas a pedido do consumidor.

2. No caso das embalagens ou recipientes 
cuja face maior tenha uma superfície 
inferior a 10 cm2, só são obrigatórias na 
embalagem ou no rótulo as menções 
previstas nas alíneas a), c), e) e f) do n.º 1 
do artigo 9.º. Todavia, a indicação de 
todas as menções nos termos do n.º 1 do 
artigo 9.º via internet será obrigatória e as 
informações estarão disponíveis no local 
de aquisição.

Or. en
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Justificação

O facto de um produto ser de reduzidas dimensões não justifica a omissão da declaração 
obrigatória nos termos do artigo 9.º.

Alteração 392
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso das embalagens ou recipientes 
cuja face maior tenha uma superfície 
inferior a 10 cm2, só são obrigatórias na 
embalagem ou no rótulo as menções 
previstas nas alíneas a), c), e) e f) do n.º 1 
do artigo 9.º. As menções referidas no 
n.º 1, alínea b), do artigo 9.º devem ser 
fornecidas por outros meios, ou 
disponibilizadas a pedido do consumidor.

2. No caso das embalagens ou recipientes 
cuja face maior passível de impressão 
tenha uma superfície inferior a 80 cm2, só 
são obrigatórias na embalagem ou no 
rótulo as menções previstas nas alíneas a), 
c), e) e f) do n.º 1 do artigo 9.º. As menções 
referidas no n.º 1, alínea b), do artigo 9.º 
devem ser fornecidas por outros meios, ou 
disponibilizadas a pedido do consumidor.

Or. de

Justificação

As excepções quanto à dimensão da embalagem incluídas na proposta da Comissão são 
pouco realistas e inviáveis.

Alteração 393
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. No caso de alimentos em embalagens 
ou recipientes cuja face maior tenha uma 
superfície inferior a 25 cm2, a declaração 
nutricional nos termos da alínea l) do n.º 
1 do artigo 9.º não é obrigatória na
embalagem ou no rótulo. Todavia, a 
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indicação desta informação via internet 
será obrigatória e estará disponível no 
local de aquisição.

Or. en

Justificação

Relacionada com a alt. ao anexo IV. A primeira frase foi retirada do anexo IV, a fim de 
inserir o requisito de comunicação de informações obrigatórias na Internet.

Alteração 394
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo de outra legislação 
comunitária que preveja uma declaração 
nutricional obrigatória, a declaração 
referida no n.º 1, alínea l), do artigo 9.º não 
é obrigatória para os géneros alimentícios 
enumerados no anexo IV.

3. Sem prejuízo de outra legislação 
comunitária que preveja uma declaração 
nutricional obrigatória, a declaração 
nutricional referida na alínea l) do n.º 1 do 
artigo 9.º não é obrigatória para os géneros 
alimentícios enumerados no anexo IV.

Or. de

Justificação

As excepções quanto à dimensão da embalagem incluídas na proposta da Comissão são 
pouco realistas e inviáveis.

Alteração 395
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso dos produtos não pré-embalados 
e dos produtos dos estabelecimentos de 
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restauração colectiva, na acepção da 
alínea d), n.º 2, artigo 2.º, não são 
obrigatórias as menções previstas no 
artigo 9.º e no artigo 29.º.

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração ao considerando 49.

Alteração 396
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A denominação de um género 
alimentício é a sua denominação legal. Na 
falta desta, a denominação do género 
alimentício será a sua denominação 
corrente; caso esta não exista ou não seja 
utilizada, será fornecida uma denominação 
descritiva.

1. A denominação de um género 
alimentício será a sua denominação 
prescrita na lei. Na falta desta, a 
denominação do género alimentício será a 
sua denominação comercial corrente; caso 
esta não exista ou não seja utilizada, será 
fornecida uma denominação descritiva.

Or. de

Justificação

Adaptação linguística para assegurar a coerência com a actual terminologia da Directiva 
2000/13/CE.

Alteração 397
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No anexo V são estabelecidas 2. Será igualmente permitida no 
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disposições específicas sobre a utilização 
da denominação do género alimentício e 
as menções que a devem acompanhar.

Estado-Membro de comercialização a 
utilização da denominação comercial sob 
a qual o produto é legalmente fabricado e 
comercializado no Estado-Membro de 
produção.
Todavia, quando a aplicação das outras 
disposições da presente directiva, 
nomeadamente as relativas às menções 
obrigatórias, não for suficiente para que o 
consumidor do Estado-Membro de 
comercialização possa conhecer a 
natureza real de um género alimentício e 
o possa distinguir dos géneros com os 
quais poderia ser confundido, a 
denominação de venda será 
acompanhada de outras informações 
descritivas que devem figurar na sua 
proximidade.
2-A. Em casos excepcionais, quando as 
disposições do n.º 2 não forem suficientes 
para garantir uma informação correcta 
do consumidor porque o género 
designado pela denominação de venda do 
Estado-Membro de comercialização, pela 
sua composição ou fabrico, difere 
substancialmente do género conhecido 
sob esta denominação, não deverá ser 
utilizada no Estado-Membro de 
comercialização a denominação de venda 
do Estado-membro de produção.
2-B. A denominação de venda não pode 
ser substituída por uma marca de fabrico 
ou comercial ou por uma denominação de 
fantasia.
2-C. A denominação de venda incluirá, ou 
será acompanhada da indicação do estado 
físico em que se encontra o género 
alimentício ou do tratamento específico a 
que foi submetido (por exemplo: em pó, 
liofilizado, congelado, concentrado, 
fumado) quando a omissão desta 
indicação for susceptível de originar 
confusão no espírito do comprador.
2-D. Qualquer género alimentício que 
tenha sido tratado por radiações 
ionizantes comportará uma das seguintes 
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menções: «tratado por ionização» ou 
«tratado por radiações ionizantes».
2-E. O Anexo V inclui requisitos 
específicos relativos à denominação de 
venda da «carne picada».

Or. de

Justificação

Para a realização do objectivo de simplificação e melhoria da regulamentação, as 
disposições relativas à denominação de venda de um alimento deveriam ser incluídas num 
artigo do texto do regulamento (neste caso, o artigo 118.º. As normas constantes da Directiva 
2001/13/CE (Directiva relativa à rotulagem) são claras e inequívocas, pelo que deveriam ser 
utilizadas (artigo 5.º).

Alteração 398
Riitta Myller

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, cerveja e 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do artigo 19.º a 
estes produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam as regras de rotulagem dos 
ingredientes. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais 
do presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 

Suprimido   
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conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º;

Or. fi

Justification

É importante que os consumidores também obtenham informações sobre as substâncias 
contidas nas bebidas alcoólicas, especialmente os consumidores que sofrem, por exemplo, de 
diabetes.

Alteração 399
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, cerveja e 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do artigo 19.º a 
estes produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam as regras de rotulagem dos 
ingredientes. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais 
do presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º;   

Suprimido
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Or. en

Justificação

Importa prever normas específicas para bebidas alcoólicas, na medida em que os 
consumidores têm de ser informados sobre a quantidade e a qualidade  dos principais 
nutrientes nestas bebidas, como sejam hidratos de carbono e o valor energético total.

Alteração 400
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, cerveja e 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do artigo 19.º a 
estes produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam as regras de rotulagem dos 
ingredientes. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais 
do presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º;   

Suprimido

Or. en
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Justificação

Dado que o presente regulamento tem por objectivo garantir a máxima protecção da saúde 
dos consumidores, não se percebe por que razão as bebidas alcoólicas deveriam ser 
favorecidas e ficar isentas das exigências em matéria de rotulagem. 

Alteração 401
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, cerveja e 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do artigo 19.º a 
estes produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam as regras de rotulagem dos 
ingredientes. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais 
do presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º;   

Suprimido

Or. en
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Alteração 402
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, cerveja e 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do artigo 19.º a 
estes produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam as regras de rotulagem dos 
ingredientes. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do artigo 
49.º; As medidas que tenham por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do artigo 
49.º;

e) As bebidas com um teor de álcool 
superior a 1,2 %, em volume. Após [cinco 
anos a contar da entrada em vigor do 
presente regulamento], a Comissão 
elaborará um relatório sobre a aplicação do 
artigo 19.º a estes produtos e poderá 
acompanhar esse relatório de medidas 
específicas que estabeleçam as regras de 
rotulagem dos ingredientes. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º;

Or. en

Justificação

A fim de assegurar condições equitativas de concorrência, para todas as bebidas alcoólicas 
deveriam ser tratadas de forma análoga por forma a evitar ramificações anti-competitivas. 
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Alteração 403
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, cerveja e 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento], 
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do artigo 19.º a estes produtos e 
poderá acompanhar esse relatório de 
medidas específicas que estabeleçam as 
regras de rotulagem dos ingredientes. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º;

e) Bebidas que contenham álcool. Após 
[cinco anos a contar da entrada em vigor 
do presente regulamento], a Comissão 
elaborará um relatório sobre a aplicação do 
artigo 19.º a estes produtos e poderá 
acompanhar esse relatório de medidas 
específicas que estabeleçam as regras de 
rotulagem dos ingredientes. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º;

Or. de

Justificação

Se forem excluídos o vinho, a cerveja e as bebidas espirituosas, mas não outras bebidas que 
contenham álcool, será impossível conceber uma harmonização no sector em causa. Certos 
produtos seriam favorecidos e outros discriminados.  Existiria uma distorção de 
concorrência e os consumidores seriam induzidos em erro quanto aos ingredientes de 
diferentes produtos. 
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Alteração 404
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, cerveja e 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do artigo 19.º a 
estes produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam as regras de rotulagem dos 
ingredientes. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas em conformidade
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do artigo 
49.º; As medidas que tenham por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do artigo 
49.º;   

(e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho. Após 
[cinco anos a contar da entrada em vigor 
do presente regulamento], a Comissão 
elaborará um relatório sobre a aplicação do 
artigo 19.º ao vinho e poderá acompanhar 
esse relatório de medidas específicas que 
estabeleçam as regras de rotulagem dos 
ingredientes. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do artigo 
49.º;   

Or. en

Justificação

A alteração garantirá que os consumidores sejam informados sobre os ingredientes utilizados 
na produção de cerveja e de bebidas espirituosas. Existem diferenças consideráveis em 
relação aos ingredientes utilizados nestes produtos. Refira-se, por exemplo, que na cerveja a 
cevada pode, em grande parte, ser substituída por milho. No considerando 27 refere-se que 
as bebidas mistas que contenham álcool devem fornecer informações sobre os respectivos 
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ingredientes tendo em vista prestar aos consumidores as informações necessárias a uma 
escolha informada. Esta informação deve ser disponibilizada no caso da cerveja e das 
bebidas espirituosas.

Alteração 405
Graham Watson, Jules Maaten

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Vinho, como definido no Regulamento
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, cerveja e 
bebidas espirituosas, como definidas no n.º 
1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do artigo 19.º a 
estes produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam as regras de rotulagem dos 
ingredientes. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais 
do presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º;

(e) Vinho, como definido nos  
Regulamentos (CE) do Conselho n.º 
1493/1999 e n.º 1601/1991, vinhos 
frutados, como indicado no Anexo VII 
C.2 do Regulamento (CE) n.º 1493/1999, 
do Conselho, sidra, perada e hidromel, e 
todas as bebidas referidas aromatizadas 
ou não, cerveja e bebidas espirituosas, 
como definidas no n.º 1 do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de […], relativo à 
definição, designação, apresentação, 
rotulagem e protecção das indicações 
geográficas das bebidas espirituosas e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 1576/89 
do Conselho.

Or. en

Justificação

Trata-se de evitar discriminações de vinhos frutados, vinhos aromatizados e cidra, que são 
bebidas alcoólicas fermentadas como o vinho e a cerveja.
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Alteração 406
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, cerveja e 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do artigo 19.º a 
estes produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam as regras de rotulagem dos 
ingredientes. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do artigo 
49.º;

e) As categorias de vinhos definidas no 
Regulamento (CE) nº 479/2008 do 
Conselho, os produtos definidos no 
Regulamento (CEE) 1601/91 do Conselho 
e produtos similares obtidos de frutas que 
não as, as cervejas e as bebidas 
espirituosas definidas no Regulamento 
(CE) nº 110/2008 do Parlamento Europeu 
e do Conselho;   Após [cinco anos a 
contar da entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do artigo 19.º a 
estes produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam as regras de rotulagem dos 
ingredientes. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do artigo 
49.º;

Or. es

Justificação

Propõe-se a redacção alternativa uma vez aprovados os regulamentos sobre a  organização 
comum do mercado vitivinícola e o das bebidas espirituosas.
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Alteração 407
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 20 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, cerveja e 
bebidas espirituosas, como definidas no n.º 
1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento], 
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do artigo 19.º a estes produtos e 
poderá acompanhar esse relatório de 
medidas específicas que estabeleçam as 
regras de rotulagem dos ingredientes. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º;

e) O presente número não se aplica ao 
vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, aos 
produtos vitivinícolas, como definidos nos 
Regulamentos (CE) n.º 110/2008 e n.º 
1601/1991 do Conselho, à cerveja de 
fruta, à cerveja e às bebidas espirituosas, 
como definidas no n.º 1 do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de Janeiro de 2008, relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas1, nem a outras 
bebidas alcoólicas. A Comissão elaborará, 
[cinco anos a contar da entrada em vigor 
do presente regulamento], um relatório 
sobre a aplicação do artigo 19.º a estes 
produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam as regras de rotulagem dos 
ingredientes. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do artigo 
49.º;

Or. de

Justificação

As bebidas alcoólicas não devem, de um modo geral, inscrever-se no âmbito do presente 
regulamento, devendo antes ser objecto de regulamentação específica. Para tanto, importa 
primeiro clarificar questões de fundo.Com efeito, seria extremamente preocupante ter, por 
exemplo, como referência das informações nutricionais 100 ml no caso das bebidas 
espirituosas, sendo que muitos dos nutrientes contidos nos géneros alimentícios não se 
encontram presentes nas bebidas alcoólicas. 
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Alteração 408
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, cerveja e 
bebidas espirituosas, como definidas no n.º 
1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho.

(e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, bebidas 
aromatizadas à base de vinho e cocktails 
aromatizados de produtos vitivinícolas, 
como definido no Regulamento (CE) n.º 
1601/1991, vinho frutado como é referido 
no Anexo VII C.2 do Regulamento (CE) 
n.º 1493/1999 do Conselho, sidra, perada 
e hidromel, todas as bebidas referidas 
aromatizadas ou não, cerveja e bebidas 
espirituosas, como definidas no n.º 1 do 
artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º […] do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
[…], relativo à definição, designação, 
apresentação, rotulagem e protecção das 
indicações geográficas das bebidas 
espirituosas e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 1576/89 do Conselho.

Or. en

Justificação

Para evitar a discriminação dos vinhos frutados, vinhos aromatizados, sidra, perada e 
hidromel, aromatizados ou não, que são bebidas alcoólicas fermentadas como os vinhos e as 
cervejas.

Alteração 409
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea (e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Vinho, como definido no Regulamento (e) Vinho e produtos vitivinícolas, como 
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(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, cerveja e 
bebidas espirituosas, como definidas no n.º 
1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento], 
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do artigo 19.º a estes produtos e 
poderá acompanhar esse relatório de 
medidas específicas que estabeleçam as 
regras de rotulagem dos ingredientes. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º;

definido no Regulamento (CE) 
n.º 479/2008 do Conselho, de 29 de Abril 
de 2008, e no Regulamento n.º 1601/1991 
do Conselho, de 10 de Junho de 1991, 
cerveja e bebidas espirituosas, como 
definidas no n.º 1 do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de […], relativo à 
definição, designação, apresentação, 
rotulagem e protecção das indicações 
geográficas das bebidas espirituosas e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 1576/89 
do Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento], 
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do artigo 19.º a estes produtos e 
poderá acompanhar esse relatório de 
medidas específicas que estabeleçam as 
regras de rotulagem dos ingredientes. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas quando for necessário em 
conformidade com os seguintes 
procedimentos:
a) relativamente aos produtos referidos no 
artigo do Regulamento (CE) n.° 479/1999 
do Conselho, de 29 de Abril de 2008, 
relativo à organização comum de mercado 
no sector do vinho(1), nos termos do n.º 1 
do artigo 113.º do mesmo regulamento;
(b) relativamente aos produtos referidos 
no n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento 
(CE) n.º 1601/91 do Conselho, de 10 de 
Junho de 1991, que estabelece as regras 
gerais relativas à definição, designação e 
apresentação dos vinhos aromatizados, 
das bebidas aromatizadas à base de vinho 
e dos cocktails aromatizados de produtos 
vitivinícolas nos termos do artigo 13.º do 
mesmo regulamento;
c) no que respeita aos produtos referidos 
no Regulamento (CE) n.º 110 / 2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à definição, designação, 
apresentação, rotulagem e à protecção 
das indicações geográficas das bebidas 
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espirituosas e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 1576/89 (3), nos termos do 
procedimento estabelecido no artigo X do 
mesmo regulamento;
d) no que respeita a outros produtos, nos 
termos do procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Alteração 410
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea (e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, cerveja e 
bebidas espirituosas, como definidas no n.º 
1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do artigo 19.º a 
estes produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam as regras de rotulagem dos 
ingredientes. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do artigo 
49.º;

(e) Vinho e produtos vitivinícolas, como 
definidos no Regulamento (CE) 
n.º 479/2008 de 29 de Abril de 2008 e o 
Regulamento (CE) n.º 1601/1991 de 10 de 
Junho de 1991, cerveja e bebidas 
espirituosas, como definidas no n.º 1 do 
artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º […] do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
[…], relativo à definição, designação, 
apresentação, rotulagem e protecção das 
indicações geográficas das bebidas 
espirituosas e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 1576/89 do Conselho. Após 
[cinco anos a contar da entrada em vigor 
do presente regulamento], a Comissão 
elaborará um relatório sobre a aplicação do 
artigo 19.º a estes produtos e poderá 
acompanhar esse relatório de medidas 
específicas que estabeleçam as regras de 
rotulagem dos ingredientes. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
quando for necessário em conformidade 
com os seguintes procedimentos:
a) Relativamente aos produtos referidos 
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no artigo do Regulamento (CE) n.° 
479/1999 do Conselho de 29 de Abril de 
2008, relativo à organização comum de 
mercado no sector do vinho(1), nos 
termos do n.º 1 do artigo 113.º do mesmo 
regulamento;
(b) Relativamente aos produtos referidos 
no n.º 1 do artigo 2.o do Regulamento 
(CEE) n.º 1601/91 do Conselho, de 10 de 
Junho de 1991, que estabelece as regras 
gerais relativas à definição, designação e 
apresentação dos vinhos aromatizados, 
das bebidas aromatizadas à base de vinho 
e dos cocktails aromatizados de produtos 
vitivinícolas nos termos do artigo 13.º do 
mesmo regulamento;
c) No que respeita aos produtos referidos 
no Regulamento (CE) no.110 / 2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à definição, designação, 
apresentação, rotulagem e à protecção 
das indicações geográficas das bebidas 
espirituosas e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 1576/89 (3), nos termos do 
procedimento estabelecido no artigo X do 
mesmo regulamento;
d) no que respeita a outros produtos, nos 
termos do procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

É conveniente alterar a definição do âmbito das isenções previstas para os vinhos, de forma a 
garantir que todos os produtos vitivinícolas definidos e regulamentados no Regulamento 
(CE) n.º 1601/1991 do Conselho sejam isentos da obrigação de enumerar os ingredientes e 
de fornecer uma declaração nutricional. Os produtos vitivinícolas são definidos e regidos 
pelo Regulamento (CE) n.º 479/2008, de 29 de Abril de 2008, que estabelece a organização 
comum do mercado vitivinícola, e pelo Regulamento (CE) n.º 1601/1991 do Conselho, de 10 
de Junho de 1991, relativo aos vinhos aromatizados e a outros produtos à base de vinho.
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Alteração 411
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, cerveja e 
bebidas espirituosas, como definidas no n.º 
1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento], 
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do artigo 19.º a estes produtos e 
poderá acompanhar esse relatório de 
medidas específicas que estabeleçam as 
regras de rotulagem dos ingredientes. As
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º

e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 479/2008 de 29 de Abril 2008, do 
Conselho, cerveja e bebidas espirituosas, 
como definidas no n.º 1 do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de […], relativo à 
definição, designação, apresentação, 
rotulagem e protecção das indicações 
geográficas das bebidas espirituosas e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 1576/89 
do Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento], 
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do artigo 19.º a estes produtos e
poderá acompanhar esse relatório de 
medidas específicas que estabeleçam as 
regras de rotulagem dos ingredientes. Caso 
seja necessário, as medidas que tenham 
por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
completando-o, e que estabeleçam:

- i) Relativamente aos produtos referidos 
no n° 2 do artigo 1° do Regulamento (CE) 
n° 479/2008 do Conselho, de 29 de Abril 
de 2008, relativo à organização comum de 
mercado no sector do vinho(7), nos 
termos do artigo 75° do mesmo 
regulamento;
- ii) No que respeita às bebidas 
espirituosas definidas pelo Regulamento 
(CE) n°110/2008 do Parlamento Europeu 
e do Conselho de 15 de Janeiro de 2008 
relativo à definição, designação, 
apresentação, rotulagem e protecção das 
indicações geográficas das bebidas 
espirituosas, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação 
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indicado no n.º 2 do artigo 25.º do 
referido regulamento;
-iii) Serão adoptadas alterações técnicas 
aos anexos em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º.

Or. fr

Justificação

As modalidades técnicas de todos os assuntos relacionados com a rotulagem do vinho devem 
ser analisadas em regulamentos específicos a exemplo da Organização Comum de Mercado 
(OCM).

Tendo em conta o carácter exaustivo da regulamentação da Organização Comum de 
Mercado que abrangem todos os modos de apresentação e de rotulagem do vinho, é 
necessário prever a possibilidade de definir as regras de execução através das regras 
específicas de comitologia fixadas pela OCM do vinho.

Alteração 412
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Artigo 21 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Não é obrigatória a inclusão dos seguintes 
componentes de um género alimentício na 
lista de ingredientes:

Não é obrigatória a inclusão dos seguintes 
componentes de um género alimentício na 
lista de ingredientes, a menos que os 
constituintes estejam incluídos no anexo 
III:

Or. en
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Alteração 413
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

Não é obrigatória a inclusão dos 
seguintes componentes de um género 
alimentício na lista de ingredientes:

Não são considerados componentes de um 
género alimentício:

a) Os componentes de um ingrediente que, 
durante o processo de fabrico, tenham sido 
temporariamente separados para serem a 
seguir reincorporados em quantidade que 
não ultrapasse o teor inicial;

a) Os componentes de um ingrediente que, 
durante o processo de fabrico, tenham sido 
temporariamente separados para serem a 
seguir reincorporados em quantidade que 
não ultrapasse o teor inicial;

b) Os aditivos e enzimas alimentares: b) Os aditivos e enzimas alimentares:
i) cuja presença num género alimentício 
seja devida unicamente ao facto de estarem 
contidos num ou vários ingredientes desse 
género e desde que não tenham nenhuma 
função tecnológica no produto acabado, ou

i) cuja presença num género alimentício 
seja devida unicamente ao facto de estarem 
contidos num ou vários ingredientes desse 
género e desde que não tenham nenhuma 
função tecnológica no produto acabado, ou

ii) que sejam utilizados como adjuvantes 
tecnológicos;

ii) que sejam utilizados como adjuvantes 
tecnológicos;

c) Substâncias utilizadas, nas doses 
estritamente necessárias, como solventes 
ou suportes de substâncias nutricionais, 
aditivos alimentares ou aromas;

c) Substâncias utilizadas, nas doses 
estritamente necessárias, como solventes 
ou suportes de microculturas, aditivos 
alimentares, aromas, enzimas ou outras 
substâncias com uma finalidade 
fisiológica ou tecnológica;

d) As substâncias que não sejam aditivos 
alimentares, mas sejam utilizadas da 
mesma forma e com o mesmo fim que os 
adjuvantes tecnológicos e que continuem 
presentes no produto acabado, mesmo 
numa forma alterada;

d) As substâncias que não sejam aditivos 
alimentares, mas sejam utilizadas da 
mesma forma e com o mesmo fim que os 
adjuvantes tecnológicos e que continuem 
presentes no produto acabado, mesmo 
numa forma alterada;

e) A água: e) A água:
i) quando for utilizada, durante o processo 
de fabrico, unicamente para permitir a 
reconstituição de um ingrediente utilizado 
sob forma concentrada ou desidratada, quer

i) quando for utilizada, durante o processo 
de fabrico, unicamente para permitir a 
reconstituição de um ingrediente utilizado 
sob forma concentrada ou desidratada, quer

ii) no caso do líquido de cobertura que não 
é normalmente consumido.

ii) no caso do líquido de cobertura que não 
é normalmente consumido.
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Or. de

Justificação

No artigo 21.º é proposta uma alteração de sistema sem qualquer razão: enquanto que, até 
ao momento, as substâncias e os produtos enumerados eram excluídos do conceito de 
«componentes de um género alimentício», por ficção legal, no futuro serão aparentemente 
excluídos apenas da obrigação de figurar na lista de componentes. É necessário manter o 
sistema vigente. Uma alteração teria repercussões importantes na multiplicidade de 
disposições jurídicas da UE que se referem ao conceito de «componentes de um género 
alimentício» (incluindo o Regulamento (CE) n.º 1829/2003 ou o futuro Regulamento sobre 
enzimas [cf. isenções do n. 4 do artigo 2.º]).

Alteração 414
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Qualquer ingrediente enumerado no 
anexo II, ou qualquer substância que tenha 
origem num ingrediente enumerado nesse 
anexo, sob reserva das derrogações nele 
previstas, deve ser indicado no rótulo com 
uma referência clara à denominação do 
ingrediente.

(1) Qualquer ingrediente enumerado no 
Anexo II, ou qualquer substância que tenha 
origem num ingrediente enumerado nesse 
anexo, sob reserva das derrogações nele 
previstas, deve ser sempre indicado na 
lista de ingredientes de forma que se 
reconheça imediatamente o potencial 
para a alergia ou a intolerância.

Or. de

Justificação

A presente alteração visa clarificar e evidenciar que as denominações dos ingredientes 
devem ser escolhidas de tal forma que as pessoas alérgicas possam reconhecer o potencial 
alergénico dos ingredientes. 
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Alteração 415
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Qualquer ingrediente enumerado no 
anexo II, ou qualquer substância que tenha 
origem num ingrediente enumerado nesse 
anexo, sob reserva das derrogações nele 
previstas, deve ser indicado no rótulo com 
uma referência clara à denominação do 
ingrediente.

(1) Qualquer ingrediente enumerado no 
Anexo II, ou qualquer substância que tenha 
origem num ingrediente enumerado nesse 
anexo, sob reserva das derrogações nele 
previstas, deve ser sempre indicado na 
lista de ingredientes de forma que os 
possíveis compradores do produto 
reconheçam imediatamente o potencial 
para a alergia ou a intolerância.

Or. de

Justificação

A presente alteração visa clarificar e evidenciar que as denominações dos ingredientes 
devem ser escolhidas de tal forma que as pessoas alérgicas possam reconhecer o potencial 
alergénico dos ingredientes. 

Alteração 416
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.° 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer ingrediente enumerado no 
anexo II, ou qualquer substância que tenha 
origem num ingrediente enumerado nesse 
anexo, sob reserva das derrogações nele 
previstas, deve ser indicado no rótulo com 
uma referência clara à denominação do 
ingrediente.

1. Qualquer ingrediente enumerado no 
anexo II, ou qualquer substância que tenha 
origem num ingrediente enumerado nesse 
anexo, sob reserva das derrogações nele 
previstas, deve ser indicado no rótulo com 
uma referência clara à denominação do 
ingrediente ou a substância que causa 
alergias ou intolerâncias.

Or. en
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Justificação

Rotular a substância que provoca alergias ou intolerâncias em vez do ingrediente que contém 
esta substância é mais claro e mais eficaz.

Alteração 417
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se necessário, podem ser adoptadas 
regras circunstanciadas para a 
apresentação das indicações elementos 
referidas no n º 1:
a) Relativamente aos produtos referidos 
no n° 2 do artigo 1° do Regulamento (CE) 
n° 479/2008 do Conselho, de 29 de Abril 
de 2008, relativo à organização comum de 
mercado no sector do vinho(7), nos 
termos do artigo 75° do mesmo 
regulamento;
b) Relativamente aos produtos referidos 
no n° 1 do artigo 2° do Regulamento 
(CEE) n° 1601/91 do Conselho, de 10 de 
Junho de 1991, que estabelece as regras 
gerais relativas à definição, designação e 
apresentação dos vinhos aromatizados, 
das bebidas aromatizadas à base de vinho 
e dos cocktails aromatizados de produtos 
vitivinícolas(8), nos termos do artigo 13° 
do mesmo regulamento;
c) No que respeita aos produtos referidos 
no Regulamento (CE) n.º 110 / 2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 15 
de Janeiro de 2008 relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e à 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas, em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
visado no n.º 2 do artigo 25.º do mesmo 
regulamento;
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d) No que respeita às outras bebidas, em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação referido no n.º 2 do
artigo 49.º.

Or. fr

Justificação

As modalidades técnicas de todos os assuntos relacionados com a rotulagem do vinho devem 
ser analisadas em regulamentos específicos a exemplo da Organização Comum de Mercado
(OCM).

Tendo em conta o carácter exaustivo da regulamentação da Organização Comum de 
Mercado que abrangem todos os modos de apresentação e de rotulagem do vinho, é 
necessário prever a possibilidade de definir as regras de execução através das regras 
específicas de comitologia fixadas pela OCM do vinho.

Alteração 418
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As bebidas alcoólicas contêm uma 
advertência para grávidas nos termos do 
disposto do Anexo III.*

Or. en

Alteração 419
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

1. A indicação da quantidade de um 
ingrediente ou de uma categoria de 
ingredientes utilizada no fabrico ou na 
preparação de um género alimentício é 

1. A quantidade de um ingrediente ou de 
uma categoria de ingredientes utilizada no 
fabrico ou na preparação de um género 
alimentício será mencionada nos termos 
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obrigatória: do presente artigo.

2. A menção a que se refere o nº 1 é 
obrigatória:

a) Sempre que o ingrediente ou categoria 
de ingredientes em causa figurar na 
denominação do género alimentício ou for 
habitualmente associado à denominação 
pelo consumidor; ou

a) Sempre que o ingrediente ou a categoria 
de ingredientes em causa figurar na 
denominação de venda do género 
alimentício ou for habitualmente associado 
à denominação de venda pelo consumidor;
ou

(b) Sempre que o ingrediente ou categoria 
de ingredientes em causa for salientado no 
rótulo por palavras, imagens ou uma 
representação gráfica; ou

(b) Sempre que o ingrediente ou a 
categoria de ingredientes em causa for 
salientado no rótulo por palavras, imagens 
ou uma representação gráfica; ou

c) Sempre que o ingrediente ou categoria de 
ingredientes em causa for essencial para 
caracterizar um género alimentício ou 
distingui-lo dos produtos com que possa ser 
confundido devido à sua denominação ou 
aspecto.

c) Sempre que o ingrediente ou a categoria 
de ingredientes em causa for essencial para 
caracterizar um género alimentício ou 
distingui-lo dos produtos com que possa 
ser confundido devido à sua denominação 
ou aspecto; ou

2. A Comissão pode alterar o n.º 1 
aditando outros casos. As medidas que 
tenham por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento a fim 
de o completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

d) Nos casos determinados nos termos do 
procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
49.º.

3. No anexo VII são estabelecidas regras 
técnicas para a aplicação do n.º 1, 
incluindo casos específicos em que não é 
exigida a indicação quantitativa de 
determinados ingredientes.

3. O n.º 2 não é aplicável:

a) A um ingrediente ou a uma categoria 
de ingredientes:
cujo peso líquido escorrido seja indicado 
nos termos do nº 4 do artigo 8º, ou,
cuja quantidade deva já constar do rótulo 
por força de disposições comunitárias, ou
utilizado em pequenas quantidades para 
efeitos de aromatização, ou
que, apesar de figurar na denominação de 
venda, não é susceptível de determinar a 
escolha do consumidor do Estado-Membro 
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de comercialização, não sendo a variação 
de quantidade essencial para caracterizar 
o género alimentício ou de natureza a 
permitir distinguir esse género alimentício 
de outros semelhantes; em caso de dúvida, 
decidir-se-á, de acordo com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 
49º, se estão preenchidas as condições 
previstas neste travessão;
(b) Sempre que disposições comunitárias 
específicas determinem com precisão a 
quantidade do ingrediente ou da categoria 
de ingredientes sem prever a sua indicação 
no rótulo;
c) Nos casos referidos no n.º 5, quarto e 
quinto travessões, do artigo 6.º;
d) Nos casos determinados nos termos do 
procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
49.º.
4. A quantidade mencionada, expressa em 
percentagem, corresponde à quantidade 
do ou dos ingredientes no momento da 
sua utilização. Todavia, as disposições 
comunitárias podem prever derrogações a 
este princípio para certos géneros 
alimentícios. Essas disposições serão 
adoptadas nos termos do procedimento 
previsto no nº 2 do artigo 49º.
5. A menção referida no nº 1 figura na 
denominação de venda do género 
alimentício, na proximidade imediata dessa 
denominação ou na lista dos ingredientes 
relacionados com o ingrediente ou com a 
categoria de ingredientes em causa.
6. O presente artigo é aplicável sem 
prejuízo das regras comunitárias de 
rotulagem nutricional dos géneros 
alimentícios.

Or. en

Justificação

A separação das prescrições legais tal como é proposta aqui e mais adiante não é apoiada. 
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As disposições que figuram no Anexo são elementos fundamentais da prescrição legal e não 
meros aspectos técnicos a retirar do Anexo. No interesse sobretudo da coerência e da 
aplicabilidade do texto apenas os aspectos efectivamente técnicos deveriam ser retirados do 
Anexo. A mesma observação e justificação são aplicáveis aos artigos 18.º e 25.º.

Alteração 420
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A quantidade líquida de um género 
alimentício deve ser expressa, utilizando, 
conforme o caso, o litro, centilitro, 
mililitro, quilograma ou grama:

1. A quantidade líquida de um género 
alimentício deve ser expressa, utilizando, 
conforme o caso, o litro, centilitro, 
mililitro, quilograma ou grama ou 
conforme definido na legislação nacional:

a) Em unidades de volume para os 
produtos líquidos;
(b) Em unidades de massa para os outros 
produtos.

Or. en

Justificação

A necessidade de vender líquidos em mililitros e os sólidos em massa é excessivamente 
restritiva.  Existem muitos exemplos de líquidos vendidos a peso (mel e iogurtes) e sólidos 
vendidos a volume.

Alteração 421
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A quantidade líquida de um género 
alimentício deve ser expressa, utilizando, 
conforme o caso, o litro, centilitro, 
mililitro, quilograma ou grama:

(1) A quantidade líquida de um género 
alimentício deve ser expressa, utilizando, 
conforme o caso, o litro, centilitro, 
mililitro, quilograma ou grama:
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a) Em unidades de volume para os
produtos líquidos;

a) Em unidades de volume para os 
produtos líquidos, em conformidade com a 
Directiva 85/339/CEE do Conselho, de 27 
de Junho de 1985, relativa às embalagens 
para líquidos alimentares;

b) Em unidades de massa para os outros 
produtos.

b) Em unidades de massa para os outros 
produtos.

Or. de

Justificação

Adaptação linguística para assegurar a coerência com a actual terminologia da Directiva 
2000/13/CE.

O n.° 1 deve ser mais preciso, uma vez que, relativamente a certos produtos alimentares 
(nomeadamente, ketchup, molhos, maionese, sorvete ou especiarias) existe, na prática, 
incerteza jurídica no tocante à delimitação entre o que é "sólido" e "líquido".

Alteração 422
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Quando a indicação de um certo tipo 
de quantidade (por exemplo: quantidade 
nominal, quantidade mínima, quantidade 
média) estiver prevista nas disposições 
comunitárias e, na sua ausência, pelas 
disposições nacionais, esta quantidade 
será a quantidade líquida, nos termos da 
presente directiva.

Or. en

Justificação

A necessidade de vender líquidos em mililitros e os sólidos em massa é excessivamente 
restritiva. Existem muitos exemplos de líquidos vendidos a peso (mel e iogurtes) e sólidos 
vendidos a volume.
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Alteração 423
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

1. No caso de géneros alimentícios 
microbiologicamente muito perecíveis e que, 
por essa razão, sejam susceptíveis de, após 
um curto período, apresentar um perigo 
imediato para a saúde humana, a data de 
durabilidade mínima deve ser substituída pela 
data-limite de consumo. 

1. A data de durabilidade mínima de um 
género alimentício é a data até à qual este 
género alimentício conserva as suas 
propriedades específicas nas condições de 
conservação adequadas. A referida data 
deve ser mencionada nos termos dos nºs 2 
a 5.

2. A data apropriada deve ser expressa em 
conformidade com o anexo IX.

2. A data deve ser precedida da menção:

- "A consumir de preferência antes 
de…", quando a data indique o dia;
- "A consumir de preferência antes do fim 
de…", nos outros casos.

3. O modo de indicação da data de 
durabilidade mínima referido no ponto 1, 
alínea c), do anexo IX pode ser especificado 
em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 49.º

3. As menções previstas no nº 2 devem ser 
acompanhadas:

- quer da própria data,
- quer de uma referência ao local onde a 
data é indicada no rótulo.
Se necessário, estas menções serão 
seguidas de uma descrição das condições 
de conservação, cujo cumprimento 
permita assegurar a durabilidade 
indicada.
4. A data será composta pela indicação do 
dia, mês e ano, sob forma não codificada 
e cronológica.
Contudo, para os géneros alimentícios:
- cuja durabilidade seja inferior a três 
meses, será suficiente a indicação do dia e 
do mês,
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- cuja durabilidade seja superior a três 
meses, mas não exceda dezoito meses, 
será suficiente a indicação do mês e do 
ano,
- cuja durabilidade seja superior a dezoito 
meses, será suficiente a indicação do ano.
As modalidades de indicação da data 
podem ser especificadas de acordo com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 
20º.
5. Sob reserva das disposições 
comunitárias que imponham outras 
indicações de data, a indicação da data de 
durabilidade não é exigida no caso:
- das frutas e produtos hortícolas frescos, 
incluindo as batatas, que não tenham sido 
descascados, cortados ou objecto de 
outros tratamentos similares. Esta 
derrogação não se aplica às sementes 
germinadas e produtos similares tais 
como os rebentos de leguminosas,
- dos vinhos, vinhos licorosos, vinhos 
espumantes, vinhos aromatizados e dos 
produtos similares obtidos a partir de 
frutas que não sejam uvas, da cidra, 
perada e hidromel, de todas as bebidas 
referidas aromatizadas ou não, bem como 
das bebidas dos códigos NC 2206 00 91, 
2206 00 93 e 2206 00 99 fabricadas a 
partir de uvas ou de mostos de uvas,
- das bebidas com um teor de álcool de 10 
% ou mais, em volume,
- dos refrescos sem álcool, sumos de 
frutas, néctares de frutas e bebidas 
alcoolizadas em recipientes individuais de 
mais de 5 litros, destinados a ser 
entregues aos estabelecimento de 
restauração colectiva,
- dos produtos de padaria ou de pastelaria 
que, pela sua natureza, sejam 
normalmente consumidos no prazo de 24 
horas após o fabrico,
- dos vinagres,
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- do sal de cozinha,
- dos açúcares no estado sólido,
- dos produtos de confeitaria compostos 
quase exclusivamente de açúcares 
aromatizados e/ou coloridos,
- das pastilhas elásticas e produtos 
similares para mascar,
das doses individuais de gelados 
alimentares.
(2) A data-limite de consumo será 
indicada do seguinte modo:
a) Será antecedida da menção "Consumir 
antes de..."
(b) As menções da alínea a) devem ser 
acompanhadas:
1. quer da própria data, 
2. quer de uma referência ao local onde a 
data é indicada no rótulo.
Estas informações serão completadas por 
uma descrição das condições de 
conservação a respeitar.
c) A data será composta pela indicação do 
dia, do mês e eventualmente do ano, por 
essa ordem e sob forma não codificada.

Or. en

Justificação

A disposição deve regular, quer a durabilidade mínima, quer a utilização por data, de uma 
forma compreensível e num único lugar. As disposições que figuram no Anexo são elementos 
fundamentais da prescrição legal e não meros aspectos técnicos a retirar do Anexo. 
A sidra, a perada e o hidromel, aromatizados ou não, devem ser tratados como as outras 
bebidas alcoólicas que figuram na lista mas não são indicadas na lista tal como está 
formulada.
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Alteração 424
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 25 – título

Texto da Comissão Alteração

Data de durabilidade mínima e data-limite 
de consumo

Indicação da data ("a consumir de 
preferência antes de..." e "data-limite de 

consumo")

Or. en

Justificação

A indicação de datas concita confusão em relação ao tipo de datas que deveriam ser 
aplicadas a que tipo de alimentos. A alteração proposta destina-se a simplificar a proposta e, 
consequentemente, contribui para ajudar as empresas a aplicarem correctamente uma 
indicação de data adequada.

Alteração 425
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. No caso de géneros alimentícios 
microbiologicamente muito perecíveis e 
que, por essa razão, sejam susceptíveis de, 
após um curto período, apresentar um 
perigo imediato para a saúde humana, a 
data de durabilidade mínima deve ser 
substituída pela data-limite de consumo.

1. A indicação da data será a data"a 
consumir de preferência antes de..." ou a  
"data-limite de consumo", nos termos do 
Anexo IX.

Or. en

Justificação

A indicação de datas concita confusão em relação ao tipo de datas que deveriam ser 
aplicadas a que tipo de alimentos. A alteração proposta destina-se a simplificar a proposta e, 
consequentemente, contribui para ajudar as empresas a aplicarem correctamente uma 
indicação de data adequada.
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Alteração 426
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No caso de géneros alimentícios 
microbiologicamente muito perecíveis e 
que, por essa razão, sejam susceptíveis de, 
após um curto período, apresentar um 
perigo imediato para a saúde humana, a 
data de durabilidade mínima deve ser 
substituída pela data-limite de consumo. 

1. No caso de géneros alimentícios 
microbiologicamente muito perecíveis e 
que, por essa razão, sejam susceptíveis de, 
após um curto período, apresentar um 
perigo imediato para a saúde humana, a 
data de durabilidade mínima deve ser 
substituída pela data-limite de consumo e, 
no caso de carne ou produtos de aves de 
capoeira, a data do abate.

Or. en

Alteração 427
Péter Olajos

Proposta de regulamento
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º Artigo 25.º
Data de durabilidade mínima e data-limite 

de consumo
Data de durabilidade mínima e data-limite 

de consumo

1. No caso de géneros alimentícios 
microbiologicamente muito perecíveis e 
que, por essa razão, sejam susceptíveis de, 
após um curto período, apresentar um 
perigo imediato para a saúde humana, a 
data de durabilidade mínima deve ser 
substituída pela data-limite de consumo.

1. A data de durabilidade mínima de um 
género alimentício é a data até à qual este 
género alimentício conserva as suas 
propriedades específicas nas condições de 
conservação adequadas. A referida data 
deve ser mencionada nos termos dos nºs 2 
a 5.

2. A data apropriada deve ser expressa em 
conformidade com o anexo IX.

2. A data deve ser precedida da menção:

- "A consumir de preferência antes 
de…", quando a data indique o dia;
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- "A consumir de preferência antes do fim 
de…", nos outros casos.

3. O modo de indicação da data de 
durabilidade mínima referido no ponto 1, 
alínea c), do anexo IX pode ser 
especificado em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
49.º

3. As menções previstas no nº 2 devem ser 
acompanhadas:

quer da própria data,
- quer de uma referência ao local onde a 
data é indicada no rótulo.
Se necessário, estas menções serão 
seguidas de uma descrição das condições 
de conservação, cujo cumprimento 
permita assegurar a durabilidade 
indicada.
4. A data será composta pela indicação do 
dia, mês e ano, sob forma não codificada 
e cronológica.
Contudo, para os géneros alimentícios:
- cuja durabilidade seja inferior a três 
meses, será suficiente a indicação do dia e 
do mês,
- cuja durabilidade seja superior a três 
meses, mas não exceda dezoito meses, 
será suficiente a indicação do mês e do 
ano,
- cuja durabilidade seja superior a dezoito 
meses, será suficiente a indicação do ano.
As modalidades de indicação da data 
podem ser especificadas de acordo com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 
20º.
5. Sob reserva das disposições 
comunitárias que imponham outras 
indicações de data, a indicação da data de 
durabilidade não é exigida no caso:
- das frutas e produtos hortícolas frescos, 
incluindo as batatas, que não tenham sido 
descascados, cortados ou objecto de 
outros tratamentos similares. Esta 
derrogação não se aplica às sementes 
germinadas e produtos similares tais 

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 94/186 AM\762307PT.doc

PT

como os rebentos de leguminosas,
- dos vinhos, vinhos licorosos, vinhos 
espumantes, vinhos aromatizados e dos 
produtos similares obtidos a partir de 
frutas que não sejam uvas, da cidra, 
perada e hidromel, de todas as bebidas 
referidas aromatizadas ou não, bem como 
das bebidas dos códigos NC 2206 00 91, 
2206 00 93 e 2206 00 99 fabricadas a 
partir de uvas ou de mostos de uvas,
- das bebidas com um teor de álcool de 10 
% ou mais, em volume,
- dos refrescos sem álcool, sumos de 
frutas, néctares de frutas e bebidas 
alcoolizadas em recipientes individuais de 
mais de 5 litros, destinados a ser 
entregues aos estabelecimento de 
restauração colectiva,
- dos produtos de padaria ou de pastelaria 
que, pela sua natureza, sejam 
normalmente consumidos no prazo de 24 
horas após o fabrico,
- dos vinagres,
- do sal de cozinha,
- dos açúcares no estado sólido,
- dos produtos de confeitaria compostos 
quase exclusivamente de açúcares 
aromatizados e/ou coloridos,
-de pastilhas elásticas ou produtos 
similares, doses individuais de gelado.
(2) A data-limite de consumo será 
indicada do seguinte modo:
a) Será antecedida da menção "Consumir 
antes de...";
(b) As menções da alínea a) devem ser 
acompanhadas:
quer da própria data,
quer duma referência ao local onde a data 
é indicada no rótulo.
Estas informações serão completadas por 
uma descrição das condições de 
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conservação a respeitar.
c) A data será composta pela indicação do 
dia, do mês e eventualmente do ano, por 
essa ordem e sob forma não codificada.

Or. en

Justificação

A disposição deve regular, quer a durabilidade mínima, quer a utilização por data, de uma 
forma compreensível e num único lugar.

Alteração 428
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A data a mencionar deve ser indicada 
em conformidade com o Anexo IX.

(2.) A data apropriada deve ser indicada
como segue:

A. DATA DE DURABILIDADE 
MÍNIMA:
a) A data deve ser precedida da menção:
- «A consumir de preferência antes de…», 
quando a data indique o dia;
- «A consumir de preferência antes do fim 
de…», nos outros casos.
b) As menções previstas na alínea a) 
devem ser acompanhadas:
- quer da própria data,
- quer de uma referência ao local onde a 
data é indicada no rótulo.
Se necessário, estas menções serão 
seguidas de uma descrição das condições 
de conservação, cujo cumprimento 
permita assegurar a durabilidade 
indicada.
c) A data será composta pela indicação do 
dia, mês e ano, sob forma não codificada 
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e cronológica.
Todavia, no caso de géneros alimentícios:
- cuja durabilidade seja inferior a três 
meses: será indicado o dia e o mês;
- cuja durabilidade seja superior a três 
meses mas inferior a dezoito: será 
indicado o mês e o ano;
- cuja durabilidade seja superior a dezoito 
meses, será suficiente a indicação do ano.
d) Sob reserva das disposições 
comunitárias que imponham outras 
indicações de data, a indicação da data de 
durabilidade mínima não é exigida no 
caso:
- das frutas e produtos hortícolas frescos, 
incluindo as batatas, que não tenham sido 
descascados, cortados ou objecto de 
outros tratamentos similares; esta 
derrogação não se aplica às sementes 
germinadas e produtos similares tais 
como os rebentos de leguminosas,
- dos vinhos, vinhos licorosos, vinhos 
espumantes, vinhos aromatizados e dos 
produtos similares obtidos a partir de 
frutas que não sejam uvas, bem como das 
bebidas dos códigos NC 22060091, 
22060093 e 22060099 fabricadas a partir 
de uvas ou de mostos de uvas,
- das bebidas com um teor de álcool de 
10% ou mais, em volume,
- dos refrescos sem álcool, sumos de 
frutas, néctares de frutas e bebidas 
alcoólicas com um teor de álcool superior 
a 1,2 % em volume, em recipientes 
individuais de mais de 5 litros, destinados 
a ser fornecidos aos estabelecimentos de 
restauração colectiva,
- dos produtos de padaria ou de pastelaria 
que, pela sua natureza, sejam 
normalmente consumidos no prazo de 24 
horas após o fabrico,
- dos vinagres,
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- do sal de cozinha,
- dos açúcares no estado sólido,
- dos produtos de confeitaria compostos 
quase exclusivamente de açúcares 
aromatizados e/ou contendo corantes,
- das pastilhas elásticas e produtos 
similares para mascar,
- das doses individuais de gelados 
alimentares.
B. DATA-LIMITE DE CONSUMO:
a) Será antecedida da menção «Consumir 
antes de...»
b) As menções da alínea a) devem ser 
acompanhadas:
- quer da própria data,
- quer de uma referência ao local onde a 
data é indicada no rótulo.
Estas informações serão completadas por 
uma descrição das condições de 
conservação a respeitar;
c) A data será composta pela indicação do 
dia, do mês e eventualmente do ano, por 
essa ordem e sob forma não codificada.
d) O modo de indicação da data de 
durabilidade mínima referida na secção 
A, alínea c), do presente número pode ser 
especificado em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
49.º
C. DATA DE PRODUÇÃO:
a) A data deve ser precedida da menção: 
"produzido em ...".
b) As menções previstas na alínea a) 
devem ser acompanhadas:
- quer da própria data,
- quer de uma referência ao local onde a 
data é indicada no rótulo.
c) A data será composta pela indicação do 
dia, do mês e eventualmente do ano, por
essa ordem e sob forma não codificada.
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Or. de

Justificação

Por razões de clareza, o Anexo IX é inserido no texto legislativo e complementado com a data 
da produção, em analogia com a nova alínea a-B) do n.º 2 do artigo 2.º.

Alteração 429
Antonio De Blasio

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A data apropriada deve ser expressa em 
conformidade com o anexo IX.

2. A data apropriada deve ser expressa 
como segue:
A. DATA DE DURABILIDADE 
MÍNIMA:
a) A data deve ser precedida da menção:
- "A consumir de preferência antes 
de…", quando a data indique o dia
- "A consumir de preferência antes do 
final de…", nos outros casos.
b) As menções previstas na alínea a) 
devem ser acompanhadas:
- quer da própria data,
- quer duma referência ao local onde a 
data é indicada no rótulo.
Se necessário, estas menções serão 
seguidas de uma descrição das condições 
de conservação, cujo cumprimento 
permita assegurar a durabilidade 
indicada.
c) A data será composta pela indicação do 
dia, mês e ano, sob forma não codificada 
e por esta ordem, e na mesma língua do 
rótulo.
d) Sob reserva das disposições 
comunitárias que imponham outras 
indicações de data, a indicação da data de 
durabilidade não é exigida no caso:
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- das frutas e produtos hortícolas frescos, 
incluindo as batatas, que não tenham sido 
descascados, cortados ou objecto de 
outros tratamentos similares. Esta 
derrogação não se aplica às sementes 
germinadas e produtos similares tais 
como os rebentos de leguminosas,
- dos vinhos, vinhos espumantes, vinhos 
aromatizados e dos produtos similares 
obtidos a partir de frutas que não sejam 
uvas, bem como das bebidas dos códigos 
NC 2206 00 91, 2206 00 93 e 2206 00 99 
fabricadas a partir de uvas ou de mostos 
de uvas,
- das bebidas com um teor de álcool de 
10% ou mais, em volume,
- dos refrescos sem álcool, sumos de 
frutas, néctares de frutas e bebidas 
alcoólicas com um teor de álcool superior 
a 1,2 % em volume, em recipientes 
individuais de mais de 5 litros, destinados 
a ser entregues aos estabelecimentos de 
restauração colectiva,
- dos produtos de padaria ou de pastelaria 
que, pela sua natureza, sejam 
normalmente consumidos no prazo de 24 
horas após o fabrico,
- do vinagre,
- do sal de cozinha,
- dos açúcares no estado sólido,
- dos produtos de confeitaria compostos 
quase exclusivamente de açúcares 
aromatizados e/ou coloridos,
- das pastilhas elásticas e produtos 
similares para mascar,
- das doses individuais de gelados 
alimentares.
B. DATA-LIMITE DE CONSUMO:
a) A data será antecedida da menção 
«Consumir antes de...».
(b) As menções da alínea a) devem ser 
acompanhadas:
- quer da própria data,
- quer duma referência ao local onde a 
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data é indicada no rótulo.
Estas informações serão completadas por 
uma descrição das condições de 
conservação a garantir.
c) A data será composta pela indicação do 
dia, mês e ano, sob forma não codificada 
e por esta ordem, e na mesma língua do 
rótulo.
d) O modo de indicação da data de 
durabilidade mínima referido no ponto 1, 
alínea c), do anexo IX pode ser 
especificado em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
49.º
C. DATA DA PRODUÇÃO:
a) A data será antecedida da menção 
«Data da produção...».
b) As menções da alínea a) devem ser 
acompanhadas:
- quer da própria data,
- quer duma referência ao local onde a 
data é indicada no rótulo.
c) A data será composta pela indicação do 
dia, mês e ano, sob forma não codificada 
e por esta ordem, e na mesma língua do 
rótulo.

Or. hu

Justificação

Kiemelten fotnos, hogy az Európai Unió országaiban forgalomba kerülő élelemiszeripari 
termékeken azonos módon, azonos sorrendben szerepeljenek a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamra, valamint a gyártási időpontra vonatkozó információk, ahogyan 
azt a jelentéstevő javaslata is tartalmazza. Azonban megoldásra váró problémának találom, 
hogy az Európai Unió hivatalos nyelvei eltérő sorrendben használják a dátumokat. Ahhoz, 
hogy minden európai fogyasztó számára érthető legyen a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartam, valamint a gyártási időpont  fontos, hogy tájékoztatást kapjanak 
arról, hogy a címkén, vagy az élelmiszeripari termék fedelén jelzett a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamnál, valamint a gyártási időpontnál feltüntetett számok milyen 
sorrendben tartalmazzák az  információt. 

A következetes fogyasztói magatartás kialakulását, amely jelen javaslat alapvető céljai közé 
tartozik, nagymértékben befolyásolja az információk közzétételének következetlensége. 
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Mindemiatt nem tartom támogathatónak az időbeli korlátok felállítását, s az azokhoz rendelt 
eltérő dátumozások bevezetését, ahogyan azt a jelentéstevő javasolja.

Alteração 430
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A data apropriada deve ser expressa em 
conformidade com o anexo IX. 

2. A data a mencionar deve ser indicada 
nos termos do anexo IX. Não deve estar 
oculta e deve ser indicada de forma 
visível.

Or. en

Justificação

Actualmente a data de durabilidade mínima é frequentemente oculta e pouco visível.

Alteração 431
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A data apropriada deve ser expressa em 
conformidade com o anexo IX.

2. No caso de alimentos que, a curto 
prazo, possam constituir um risco 
imediato para a saúde humana, em caso 
de conservação inadequada, em virtude 
da propagação de microrganismos 
patogénicos, será indicada a menção 
"Consumir antes de...".

Or. en

Justificação

A indicação de datas concita confusão em relação ao tipo de datas que deveriam ser 
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aplicadas aos alimentos. A alteração proposta destina-se a simplificar a proposta e, 
consequentemente, contribui para ajudar as empresas a mencionarem correctamente uma 
data adequada.

Alteração 432
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 25 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A menção "a consumir de 
preferência antes de"é a data até à qual 
este género alimentício conserva as suas 
propriedades específicas nas condições de 
conservação adequadas.

Or. en

Justificação

A indicação de datas concita confusão em relação ao tipo de datas que deveriam ser 
aplicadas aos alimentos. A alteração proposta destina-se a simplificar a proposta e, 
consequentemente, contribui para ajudar as empresas a mencionarem correctamente uma 
data adequada.

Alteração 433
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-A
Origem e proveniência

1. Sempre que a origem ou proveniência 
forem indicadas nos termos da alínea i) 
do n.º 1 do artigo 9.º, aplicam-se os 
seguintes critérios:
i) Quando a carne constituir o ingrediente 
característico de um género alimentício e 
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o país de origem ou países de origem ou o 
local de proveniência da carne não for o 
mesmo que o do género alimentício, deve 
igualmente ser indicado o país de origem
ou o local de proveniência deste(s) 
ingrediente(s) de carne.
Quando a carne for proveniente de dois 
ou mais países ou locais de proveniência, 
deve ser indicada uma lista desses países 
ou locais de proveniência.
ii) No que respeita à carne fresca, 
exceptuando a de aves de capoeira de 
países terceiros, a de bovino e a de vitela, 
a indicação do país de origem ou do local 
de proveniência só poderá ser um local 
único se os animais tiverem nascido e sido 
criados no mesmo país ou local. Nos 
restantes casos, devem ser indicados os 
diferentes locais de nascimento e criação.
2. A Comissão adoptará regras de 
execução do disposto no n.º 1. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento  a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º
3. O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo da rotulagem prevista na 
legislação comunitária específica.

Or. en

Justificação

A proposta deveria centrar-se em categorias de géneros alimentícios de importância 
particular para os consumidores, e não em todos os ingredientes primários "per se". Os 
consumidores valorizam mais o local de nascimento/criação do que o local de abate. Existem 
também dificuldades adicionais na repartição de matadouros, o que limitaria a promoção de 
produtos regionais.
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Alteração 434
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O modo de emprego de um género 
alimentício deve ser indicado de modo a 
permitir a utilização adequada do mesmo.

(1) O modo de emprego de um género 
alimentício deve ser indicado de modo a 
permitir a utilização adequada do mesmo. 
Caso tal seja adequado, serão dadas 
indicações sobre as condições de 
refrigeração ou conservação e sobre o 
prazo limite de consumo após a abertura 
da embalagem.

Or. de

Alteração 435
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 26 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A Caso seja apropriado, devem também 
ser fornecidas instruções de utilização 
sobre as temperaturas de conservação e 
tratamento requeridos após abertura da 
embalagem.

Or. en

Alteração 436
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Caso seja apropriado, devem também 
ser fornecidas instruções de utilização 
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sobre as temperaturas de conservação e 
tratamento requeridos após abertura da 
embalagem.

Or. en

Alteração 437
Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Caso seja apropriado, devem também 
ser fornecidas instruções de utilização 
sobre as temperaturas de conservação e 
tratamento requeridos após abertura da 
embalagem.

Or. en

Justificação

Por exemplo, a manutenção de uma temperatura adequada de conservação e/ou tratamento 
específico do produto após abertura da embalagem podem surtir um impacto na segurança 
e/ou qualidade do produto.

Alteração 438
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 27 – nº 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A quantidade total, expressa em 
gramas, de álcool puro por 100 ml ou por 
unidade deveria também ser indicada no 
rótulo.

Or. en
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Justificação

O teor alcoólico volúmico "per se" afigura-se pouco útil para os consumidores na gestão do 
seu consumo. A fim de facilitar o cálculo do seu consumo de álcool e permitir seguir os 
conselhos de saúde em matéria de baixo consumo de álcool, a quantidade total de álcool 
puro, expressa em gramas, por 100 ml ou por unidade, deveria figurar no rótulo.

Alteração 439
Riitta Myller

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As etiquetas devem também indicar a 
quantidade total de álcool puro em 
gramas por 100 ml ou por dose.

Or. fi

Alteração 440
Kathy Sinnott

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A declaração nutricional deve incluir os 
seguintes elementos (a seguir denominada
"declaração nutricional obrigatória"):

1. a) A declaração nutricional no campo de 
visão principal (a seguir denominada 
"informação nutricional na frente da 
embalagem" deve incluir:

a) Valor energético; a quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, açúcares e sal. 

(b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

1. (b)  Para além dos nutrientes indicados 
como "informação nutricional da frente 
da embalagem", a declaração nutricional 
obrigatória no verso da embalagem ( a 
seguir denominada "declaração 
nutricional do verso da embalagem") deve 
conter os seguintes valores: 
a)  valor energético;
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(b) proteínas;
c) glícidos
(e) fibras alimentares;
(h) ácidos gordos trans.

O presente número não se aplica ao vinho, 
como definido no Regulamento (CE) 
n.º 1493/1999 do Conselho, à cerveja e às 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento], 
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do presente número a estes 
produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam regras para uma declaração 
nutricional obrigatória no que respeita a 
estes produtos. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do artigo 
49.º

O presente número não se aplica ao vinho, 
como definido no Regulamento (CE) 
n.º 1493/1999 do Conselho, à cerveja e às 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. O mais tardar, até ...*, a 
Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do artigo 19.º a estes produtos e 
poderá acompanhar esse relatório de 
medidas específicas que estabeleçam as 
regras de rotulagem dos ingredientes. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º 

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica que as investigações mostram que os consumidores desejam 
informações nutricionais limitadas na frente da embalagem e que estas têm de ser 
circunscritas a quatro nutrientes como sejam matérias gordas, matérias gordas saturadas, 
sal e açúcar. Todavia, desejam uma declaração nutricional mais completa no verso da 
embalagem para incluir nove nutrientes que são importantes para uma dieta saudável. Assim 
sendo, uma declaração nutricional obrigatória deveria incluir duas partes: informação 
circunscrita na frente da embalagem com um elemento interpretativo e um quadro mais 
completo no verso da embalagem.
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Alteração 441
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.  

b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal. 

Or. es

Justificação

Existe uma procura significativa por parte dos consumidores de informação sobre se os 
alimentos que consomem contêm ácidos gordos trans. A proposta da Comissão considera que 
este nutriente apenas deve ser incluído com carácter voluntário. A alteração incluir os ácidos 
gordos trans na declaração nutricional obrigatória.

Alteração 442
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

b) Quantidade de proteínas, glícidos, 
açúcares, matérias gordas, ácidos gordos 
saturados, fibras alimentares e sódio.

Or. de

Justificação

A presente alteração garante a indicação obrigatória dos nutrientes que, até à data, também 
constavam da rotulagem nutricional. Todas as recomendações nutricionais se reportam aos 
denominados "macro-nutrientes", já que os consumidores se familiarizaram com este género 
de indicação e estão habituados a lê-la.
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Alteração 443
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A declaração nutricional deve incluir os 
seguintes elementos (doravante 
denominados «declaração nutricional 
obrigatória»):

(1) A declaração nutricional deve incluir os 
seguintes elementos (doravante 
denominados «declaração nutricional 
obrigatória»):

a) Valor energético; a) Valor energético, bem como
b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

b) Quantidade de proteínas, glícidos e
matérias gordas.

Or. de

Justificação

A presente alteração garante a indicação obrigatória dos nutrientes que, até à data, também 
constavam da rotulagem nutricional. Todas as recomendações nutricionais se reportam aos 
denominados "macro-nutrientes", já que os consumidores se familiarizaram com este género 
de indicação e estão habituados a lê-la.

Alteração 444
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A declaração nutricional deve incluir os 
seguintes elementos (doravante 
denominados «declaração nutricional 
obrigatória»):

1. A declaração nutricional deve incluir os 
seguintes elementos (doravante 
denominados «declaração nutricional 
obrigatória»):

a) Ao valor energético; a) Ao valor energético;

b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma
referência específica aos açúcares, e sal.

b) A quantidade de proteínas, glícidos e 
lípidos;

O presente número não se aplica ao vinho, 
como definido no Regulamento (CE) 

O presente número não se aplica ao vinho, 
como definido no Regulamento (CE) 
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n.º 1493/1999 do Conselho, à cerveja e às 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do presente 
número a estes produtos e poderá 
acompanhar esse relatório de medidas 
específicas que estabeleçam regras para 
uma declaração nutricional obrigatória no 
que respeita a estes produtos. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

n.º 479/2008 do Conselho, à cerveja e às 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento], 
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do presente número a estes 
produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam regras para uma declaração 
nutricional obrigatória no que respeita a 
estes produtos. Caso seja necessário, as
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, e que 
estabeleçam:

a) Relativamente aos produtos definidos 
pelo Regulamento (CE) n° 479/2008 do 
Conselho, de 29 de Abril de 2008, relativo 
à organização comum de mercado no 
sector vitivinícola, em conformidade com 
o procedimento de regulamentação 
referido no n.º 1 do artigo 1135° do 
mesmo regulamento;
b) - ii) No que respeita às bebidas 
espirituosas definidas pelo Regulamento 
(CE) n°110/2008 do Parlamento Europeu 
e do Conselho relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas, em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
indicado no n.º 2 do artigo 25.º do 
referido regulamento;
c) No que respeita às outras bebidas 
alcoolizadas, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do artigo 
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49.º.

Or. fr

Justificação

La valeur énergétique, les protéines, les glucides et les lipides font partie de l’étiquetage des 
nutriments du Groupe 1 actuel (énergie, protéines, lipides, glucides) de la directive sur 
l’étiquetage nutritionnel (90/496).  C’est un étiquetage factuel qui indique la composition 
globale d’une denrée alimentaire et son apport en énergie. L'étiquetage proposé par la 
Commission est confus et ne serait pas de nature à apporter des informations pertinentes et 
intelligibles pour le consommateur, qui n’est pas un expert en nutrition. Par ailleurs les 
modalités relatives au vin doivent être traitées dans les règlementations spécifiques.

Alteração 445
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

(b) Quantidade de açúcares, matérias 
gordas, ácidos gordos saturados, e sódio ou 
sal.

Or. en

Justificação

Valor energético, açúcar, matérias gordas e sódio (sal) foram definidos pela Organização 
Mundial da Saúde como elementos nutricionais importantes para a saúde pública de toda a 
população.

Alteração 446
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A declaração nutricional deve incluir os 1. a) A declaração nutricional obrigatória 
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seguintes elementos (a seguir denominada
"declaração nutricional obrigatória"):

no campo de visão principal (a seguir 
denominada "informação nutricional na 
frente da embalagem") deve incluir:

a) Valor energético; i) Valor energético;
(b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

ii) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, açúcares e sal nos 
alimentos.
1. (b) A informação nutricional 
obrigatória no verso da embalagem ( a 
seguir denominada "declaração 
nutricional do verso da embalagem") deve 
conter os valores dos nutrientes 
enumerados na alínea a) do n.º 1 e os 
valores de :

a) proteínas;
(b) glícidos
c) fibras alimentares;
d) ácidos gordos trans.

O presente número não se aplica ao vinho, 
como definido no Regulamento (CE) 
n.º 1493/1999 do Conselho, à cerveja e às 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento], 
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do presente número a estes 
produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam regras para uma declaração 
nutricional obrigatória no que respeita a 
estes produtos. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do artigo 
49.º

Todos os tipos de vinho, tal como 
definidos no Regulamento (CE) n.º 
1493/1999 do Conselho Após [cinco anos a 
contar da entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do presente 
número ao vinho e poderá acompanhar 
esse relatório de medidas específicas que 
estabeleçam regras para uma declaração 
nutricional obrigatória no que respeita ao 
vinho. As medidas que tenham por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do artigo 
49.º
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Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica que o campo de visão principal se reporta ao verso da 
embalagem. Deve também assegurar que a declaração nutricional obrigatória engloba duas 
partes: informação sucinta na frente da embalagem sobre o valor energético e quatro 
nutrientes e uma declaração mais completa no verso da embalagem para oito nutrientes mais 
o valor energético.

Alteração 447
Péter Olajos

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

(b) Quantidade de açúcares, matérias 
gordas, ácidos gordos saturados, sódio ou
sal.

Or. en

Justificação

Valor energético, açúcar, matérias gordas, ácidos gordos saturados e sódio (sal) foram 
definidos pela Organização Mundial da Saúde como elementos nutricionais importantes para 
a saúde pública de toda a população.

Alteração 448
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

(b) Quantidade de matérias gordas, 
proteína e glícidos.

Or. en
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Justificação

A indicação excessiva de elementos nutricionais não se afigura útil para os consumidores. O 
valor energético, as matérias gordas, os glícidos constituem factores relevantes para uma 
dieta equilibrada e deveriam, por conseguinte, constituir parte integrante de uma informação 
de base obrigatória sobre a composição nutricional do alimento.

Alteração 449
Riitta Myller

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.° 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

b) Quantidade de proteínas, matérias 
gordas, ácidos gordos saturados e ácidos 
gordos trans, glícidos, com uma referência 
específica aos açúcares, bem como sal e 
sódio contido nos aditivos.

Or. fi

Justification

Em algumas categorias de produtos, os aditivos podem conter uma quantidade considerável 
de sódio. Por exemplo, os critérios para a utilização do símbolo finlandês com a imagem de 
um coração, que indica quais os alimentos que contribuem para manter o coração saudável, 
também levam em consideração o sódio contido nos aditivos.

Alteração 450
Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

(b) Quantidade de açúcares, matérias 
gordas, ácidos gordos saturados, sódio ou
sal.

Or. en
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Justificação

Valor energético, açúcar, matérias gordas, ácidos gordos saturados e sódio (sal) foram 
definidos pela Organização Mundial da Saúde como elementos nutricionais importantes para 
a saúde pública de toda a população.

Alteração 451
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

(b) Quantidade de açúcares, matérias 
gordas, ácidos gordos saturados, sódio ou
sal.

Or. en

Justificação

Valor energético, açúcar, matérias gordas, ácidos gordos saturados e sódio (sal) foram 
definidos pela Organização Mundial da Saúde como elementos nutricionais importantes para 
a saúde pública de toda a população.

Alteração 452
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

(b) Quantidade de proteínas, matérias 
gordas, ácidos gordos saturados, ácidos 
gordos trans, glícidos, com uma referência 
específica aos açúcares, e sal.

Or. en
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Justificação

Many food products (including dairy) contain high quality proteins. They have an excellent 
nutrituional value, a high digestibility and are rich in essential amino acids which are 
required for many biological functions and specific activities in body growth, development 
and maintenance.

Transfatty acids [also known as trans fat] can be found in processed foods made with 
partially hydrogenated vegetable oils. Trans fats must be compulsorily labelled on nutrition 
food labels in Canada and the United States. 

The US FDA labelling rule on trans fat requires that the amount of trans fat in a serving be 
listed on a separate line under saturated fat on the Nutrition Facts panel on food labels. 
While scientific studies have confirmed the relationship between trans paf and an increased 
risk of Coronary Heart Disease, none has recommended an amount of trans fat that FDA 
could use to establish a Daily Value (DV). As a result, trans fats are listed with only a 
gramme amount. The same should be the case in this Regulation, trans fats should be 
compulsorily indicated on the mandatory nutrituion declaration under fats, of which so many 
grammes consist of saturates and trans fats in line with the declaration order specified in 
Annex. XIII part B. (2)

Alteração 453
Nicodim Bulzesc

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A declaração nutricional deve incluir os 
seguintes elementos (a seguir denominada 
"declaração nutricional obrigatória"):

1. a) A declaração nutricional no campo de 
visão principal (a seguir denominada 
"informação nutricional obrigatória na 
frente da embalagem") deve incluir:

a) Valor energético; valor energético, ácidos gordos saturados, 
açúcares e sal.

(b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

1. (b) A declaração nutricional 
obrigatória no verso da embalagem ( a 
seguir denominada "declaração 
nutricional do verso da embalagem") deve 
conter, além  do valor energético e dos 
nutrientes enumerados na alínea a) do n.º 
1, os valores de :

(a) matérias gordas;
(b) proteínas;
(c) glícidos;
(e) fibras alimentares;
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(h) ácidos gordos trans.
O presente número não se aplica ao vinho, 
como definido no Regulamento (CE) 
n.º 1493/1999 do Conselho, à cerveja e às 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do presente 
número a estes produtos e poderá 
acompanhar esse relatório de medidas 
específicas que estabeleçam regras para 
uma declaração nutricional obrigatória no 
que respeita a estes produtos. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

O presente número não se aplica ao vinho, 
como definido no Regulamento (CE) 
n.º 1493/1999 do Conselho, à cerveja e às 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do presente 
número a estes produtos e poderá 
acompanhar esse relatório de medidas 
específicas que estabeleçam regras para 
uma declaração nutricional obrigatória no 
que respeita a estes produtos. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

Or. en

Justificação

A rotulagem tem de ser obrigatória na frente e no verso da embalagem incluindo quatro 
elementos na frente da embalagem: valor energético, ácidos gordos saturados, açúcar e sal e 
os oito elementos principais + os ácidos gordos trans no verso da embalagem. 

Uma vez que os ácidos gordos trans, as fibras e as proteínas são obrigatórias, devem ser 
incluídos na lista do n.º 2.
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Alteração 454
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

b) Quantidade de açúcares, matérias 
gordas, ácidos gordos saturados e sódio ou 
sal.

Or. de

Justificação

Devem figurar no rótulo, constituindo informação obrigatória, somente as indicações de 
natureza nutricional que, na óptica da saúde pública, sejam as mais importantes. 

Alteração 455
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A declaração nutricional deve incluir os 
seguintes elementos (a seguir denominada 
"declaração nutricional obrigatória"):

1. a) A declaração nutricional obrigatória 
no campo de visão principal (a seguir 
denominada "informação nutricional na 
frente da embalagem") deve incluir:

quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, açúcares e sal nos 
alimentos.
1. (b) A informação nutricional 
obrigatória no verso da embalagem ( a 
seguir denominada "declaração 
nutricional do verso da embalagem") deve 
conter os valores  dos nutrientes 
enumerados na alínea a) do n.º 1 e os 
valores de :

a) Valor energético;
(b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
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referência específica aos açúcares, e sal.
(b) proteínas;
(c) glícidos;
(e) Fibras alimentares;
(h) ácidos gordos trans.
Só os nutrientes com prevalência 
significativa no produto devem ser 
declarados.

O presente número não se aplica ao 
vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, à cerveja 
e às bebidas espirituosas, como definidas 
no n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento 
(CE) n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do presente 
número a estes produtos e poderá 
acompanhar esse relatório de medidas 
específicas que estabeleçam regras para 
uma declaração nutricional obrigatória 
no que respeita a estes produtos. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º

Or. en

Justificação

A rotulagem não deverá, em caso algum, induzir em erro. A rotulagem de nutrientes que não 
figurem um produto poderá ser enganosa. A coca-cola, por exemplo, poderia passar por 
bebida benéfica em termos de matérias gordas e sal. Assim sendo, apenas os nutrientes 
presentes num produto deveriam ser rotulados.

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 120/186 AM\762307PT.doc

PT

Alteração 456
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A declaração nutricional deve incluir 
os seguintes elementos (doravante 
denominados «declaração nutricional 
obrigatória»):

(1) A rotulagem nutricional deve incluir os 
seguintes elementos (doravante 
denominados «rotulagem nutricional»):

a) Valor energético; a) Valor energético (valor calórico);
b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

b) Quantidade de proteínas, glícidos e
matérias gordas.

Or. de

Justificação

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Alteração 457
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

b) Quantidade de proteínas, matérias 
gordas, ácidos gordos saturados, glícidos, 
com uma referência específica aos 
açúcares, e sal.
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Or. de

Justificação

As proteínas são um nutriente vital, pelo que a sua indicação deve figurar na declaração 
nutricional.

Alteração 458
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

(b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sódio.

Or. en

Justificação

O sal (cloreto de sódio) não constitui a única fonte de sódio na dieta. Existem muitos outros 
sais de sódio que não o cloreto de sódio (por exemplo: o glutamato de monossódio, o 
carbonato de sódio,...). A menção do "sódio contido no sal" apenas se reportaria a uma parte 
mínima do conteúdo real e não forneceria informações correctas. 

Alteração 459
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

(b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, sal, glícidos, proteínas e 
ácidos gordos trans artificias e naturais.

Or. en
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Justificação

O nível de proteínas e de ácidos gordos saturados constitui uma importante informação para 
os consumidores cuja rotulagem deveria ser obrigatória. Afigura-se também importante 
dispor de uma diferenciação em relação aos ácidos gordos artificiais e naturais, na medida 
em que o nível de ácidos gordos artificiais pode ser influenciado pelos produtores.

Alteração 460
Alessandro Foglietta

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

(b) Quantidade de proteína, glícidos e
matérias gordas.

Or. en

Alteração 461
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente número não se aplica ao vinho, 
como definido no Regulamento (CE) n.º 
1493/1999 do Conselho, à cerveja e às 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do presente 
número a estes produtos e poderá 

O presente número não se aplica a bebidas 
que contenham álcool. Após [cinco anos a 
contar da entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do presente 
número a estes produtos e poderá 
acompanhar esse relatório de medidas 
específicas que estabeleçam regras para 
facultar aos consumidores informações 
nutricionais sobre estes produtos. Essas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.
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acompanhar esse relatório de medidas 
específicas que estabeleçam regras para 
uma declaração nutricional obrigatória 
no que respeita a estes produtos. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º

Or. de

Justificação

Se forem excluídos o vinho, a cerveja e as bebidas espirituosas, mas não outras bebidas que 
contenham álcool, será impossível conceber uma harmonização no sector em causa. Certos 
produtos seriam favorecidos e outros discriminados. Existiria uma distorção de concorrência 
e os consumidores seriam induzidos em erro quanto aos ingredientes de diferentes produtos. 

Alteração 462
Riitta Myller

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.° 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente número não se aplica ao 
vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, à cerveja 
e às bebidas espirituosas, como definidas 
no n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento 
(CE) n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do presente 
número a estes produtos e poderá 
acompanhar esse relatório de medidas 
específicas que estabeleçam regras para 

No caso das bebidas alcoólicas, a 
declaração nutricional obrigatória deve 
indicar o valor energético e a quantidade 
de hidratos de carbono.  
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uma declaração nutricional obrigatória 
no que respeita a estes produtos. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º.

Or. fi

Justificação

Em algumas categorias de produtos, os aditivos podem conter uma quantidade considerável 
de sódio. Por exemplo, os critérios para a utilização do símbolo finlandês com a imagem de 
um coração, que indica quais os alimentos que contribuem para manter o coração saudável, 
também levam em consideração o sódio contido nos aditivos.

Alteração 463
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente número não se aplica ao 
vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, à cerveja 
e às bebidas espirituosas, como definidas 
no n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento 
(CE) n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do presente 
número a estes produtos e poderá 
acompanhar esse relatório de medidas 
específicas que estabeleçam regras para 
uma declaração nutricional obrigatória 

No caso das bebidas alcoólicas, a 
declaração nutricional obrigatória deve 
consistir no valor energético e no teor de 
glícidos.  
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no que respeita a estes produtos. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º

Or. en

Alteração 464
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente número não se aplica ao vinho, 
como definido no Regulamento (CE) n.º 
1493/1999 do Conselho, à cerveja e às 
bebidas espirituosas, como definidas no n.º 
1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 
[…] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do presente 
número a estes produtos e poderá 
acompanhar esse relatório de medidas 
específicas que estabeleçam regras para 
uma declaração nutricional obrigatória no 
que respeita a estes produtos. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

O presente número não se aplica ao vinho, 
como definido no Regulamento (CE) n.º 
1493/1999 do Conselho, aos produtos 
vitivinícolas, como definidos no 
Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 
Conselho, à cerveja de fruta, à cerveja e às 
bebidas espirituosas, como definidas no n.º 
1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 
110/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de Janeiro de 2008, 
relativo à definição, designação, 
apresentação, rotulagem e protecção das 
indicações geográficas das bebidas 
espirituosas1, nem a outras bebidas 
alcoólicas. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento], 
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do presente número a estes 
produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam regras para uma declaração 
nutricional obrigatória no que respeita a 
estes produtos. As medidas que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, completando-o, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.
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Or. de

Justificação

As bebidas alcoólicas não devem, de um modo geral, ser abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento, por carecerem de um regime específico. Para tal, 
importa antes de mais clarificar questões de fundo, já que, por exemplo, seria extremamente 
preocupante ter como referência das informações nutricionais 100 ml, no caso das bebidas 
espirituosas, porquanto muitos dos nutrientes contidos nos géneros alimentícios não se 
encontram presentes nas bebidas alcoólicas. 

Alteração 465
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente número não se aplica ao vinho, 
como definido no Regulamento (CE) 
n.º 1493/1999 do Conselho, à cerveja e às 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do presente 
número a estes produtos e poderá 
acompanhar esse relatório de medidas 
específicas que estabeleçam regras para 
uma declaração nutricional obrigatória no 
que respeita a estes produtos. As medidas 
que têm por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
completando-o, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do artigo 
49.º.

O presente número não se aplica ao vinho 
nem aos produtos vitivinícolas, como 
definidos nos Regulamentos (CE) n.ºs 
479/2008 e 1601/1991, à cerveja e às 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do presente 
número a estes produtos e poderá 
acompanhar esse relatório de medidas 
específicas que estabeleçam regras para 
uma declaração nutricional obrigatória no 
que respeita a estes produtos. As medidas 
que têm por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
completando-o são aprovadas quando for 
necessário em conformidade com os 
seguintes procedimentos:
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i) Relativamente aos produtos referidos no 
n° 2 do artigo 1° do Regulamento (CE) n° 
479/1999 do Conselho, de 29 de Abril de 
2008, relativo à organização comum de 
mercado no sector do vinho (1), nos 
termos do n.º 1 do artigo 113.º do mesmo 
regulamento;
ii) Relativamente aos produtos referidos 
no n° 1 do artigo 2° do Regulamento 
(CEE) n° 1601/91 do Conselho, de 10 de 
Junho de 1991, que estabelece as regras 
gerais relativas à definição, designação e 
apresentação dos vinhos aromatizados, 
das bebidas aromatizadas à base de vinho 
e dos cocktails aromatizados de produtos 
vitivinícolas(2), nos termos do artigo 13° 
do mesmo regulamento;
(iii) No que respeita aos produtos 
referidos no Regulamento (CE) no.110 / 
2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo à definição, designação, 
apresentação, rotulagem e à protecção 
das indicações geográficas das bebidas 
espirituosas e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 1576/89 (3), nos termos do 
procedimento estabelecido no artigo X do 
mesmo regulamento;
(iv) No que respeita a bebidas alcoólicas, 
nos termos do procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

É conveniente alterar a definição do âmbito das isenções previstas para os vinhos, de forma a 
garantir que todos os produtos vitivinícolas definidos e regulamentados no Regulamento 
(CE) n.º 1601/1991 do Conselho sejam isentos da obrigação de enumerar os ingredientes e 
de fornecer uma declaração nutricional. Os produtos vitivinícolas são definidos e regidos 
pelo Regulamento (CE) n.º 479/2008, de 29 de Abril de 2008, que estabelece a organização 
comum do mercado vitivinícola e pelo Regulamento (CE) n.º 1601/1991 do Conselho, de 10 
de Junho de 1991, relativo aos vinhos aromatizados e a outros produtos à base de vinho.
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Alteração 466
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente número não se aplica ao 
vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, à cerveja 
e às bebidas espirituosas, como definidas 
no n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento 
(CE) n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do presente 
número a estes produtos e poderá 
acompanhar esse relatório de medidas 
específicas que estabeleçam regras para 
uma declaração nutricional obrigatória no 
que respeita a estes produtos. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

As bebidas que tenham um teor alcoólico 
superior a 1,2%, em volume, devem ser 
consentâneas com o disposto na alínea a) 
do n.º 1 do presente artigo.  Após [cinco 
anos a contar da entrada em vigor do 
presente regulamento], a Comissão 
elaborará um relatório sobre a aplicação do 
presente número a estes produtos e poderá 
acompanhar esse relatório de medidas 
específicas que estabeleçam regras para 
uma declaração nutricional obrigatória no 
que respeita a estes produtos.

Or. en

Justificação

A indicação de todo o perfil nutricional no rótulo das bebidas alcoólicas não mereceu grande 
apoio na sequência de consulta pública; em contrapartida, foi consensual a ideia de que uma 
declaração do valor energético seria útil para os consumidores. A fim de assegurar 
condições equitativas de concorrência, todas as bebidas alcoólicas deveriam ser tratadas de 
forma análoga por forma a evitar ramificações anti-competitivas.
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Alteração 467
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente número não se aplica ao vinho, 
como definido no Regulamento (CE) 
n.º 1493/1999 do Conselho, à cerveja e às 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento], 
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do presente número a estes 
produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam regras para uma declaração 
nutricional obrigatória no que respeita a 
estes produtos. As medidas que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, completando-o, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

O presente número não se aplica ao vinho 
nem aos produtos vitivinícolas, como os 
definidos nos Regulamentos (CE) 
n.º 479/2008 e n.º 1601/1991 do Conselho, 
à cerveja e às bebidas espirituosas, como 
definidas no n.º 1 do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de […], relativo à 
definição, designação, apresentação, 
rotulagem e protecção das indicações 
geográficas das bebidas espirituosas e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 1576/89 
do Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento], 
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do presente número a estes 
produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam regras para uma declaração 
nutricional obrigatória no que respeita a 
estes produtos. As medidas que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, completando-o, são 
aprovadas, quando for necessário, em 
conformidade com os seguintes 
procedimentos:
i) Relativamente aos produtos referidos no 
n° 2 do artigo 1° do Regulamento (CE) n° 
479/1999 do Conselho, de 29 de Abril de 
2008, relativo à organização comum de 
mercado no sector do vinho (1), nos 
termos do n.º 1 do artigo 113.º do mesmo 
regulamento;
ii) Relativamente aos produtos referidos 
no n° 1 do artigo 2° do Regulamento 
(CEE) n° 1601/91 do Conselho, de 10 de 
Junho de 1991, que estabelece as regras 
gerais relativas à definição, designação e 
apresentação dos vinhos aromatizados, 
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das bebidas aromatizadas à base de vinho 
e dos cocktails aromatizados de produtos 
vitivinícolas(2), nos termos do artigo 13° 
do mesmo regulamento;
(iii) No que respeita aos produtos 
referidos no Regulamento (CE) no.110 / 
2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo à definição, designação, 
apresentação, rotulagem e à protecção 
das indicações geográficas das bebidas 
espirituosas e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 1576/89 (3), nos termos do 
procedimento estabelecido no artigo X do 
mesmo regulamento;
(iv) No que respeita a bebidas alcoólicas, 
nos termos do procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Alteração 468
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente número não se aplica ao 
vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, à cerveja 
e às bebidas espirituosas, como definidas 
no n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento 
(CE) n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do presente 
número a estes produtos e poderá 

No caso das bebidas alcoólicas, a 
declaração nutricional obrigatória deve 
consistir no valor energético e na 
quantidade de glícidos.
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acompanhar esse relatório de medidas 
específicas que estabeleçam regras para 
uma declaração nutricional obrigatória 
no que respeita a estes produtos. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º

Or. en

Justificação

Devem ser impostas normas especiais para todas as bebidas alcoólicas, dado que os 
consumidores precisam de ser informados sobre a quantidade e a qualidade dos principais 
nutrientes contidos nessas bebidas, como os glícidos e o valor energético total.

Alteração 469
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente número não se aplica ao 
vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, à cerveja 
e às bebidas espirituosas, como definidas 
no n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento 
(CE) n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do presente 
número a estes produtos e poderá 
acompanhar esse relatório de medidas 
específicas que estabeleçam regras para 

Suprimido
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uma declaração nutricional obrigatória 
no que respeita a estes produtos. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º

Or. en

Justificação

Dado que o presente regulamento tem por objectivo garantir a máxima protecção da saúde 
dos consumidores, não se percebe por que razão as bebidas alcoólicas deveriam ser 
favorecidas e ficar isentas das exigências em matéria de rotulagem.

Alteração 470
Nicodim Bulzesc

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração nutricional pode 
igualmente incluir as quantidades de um ou 
mais dos elementos seguintes:

2. A declaração nutricional pode 
igualmente incluir as quantidades de um ou 
mais dos elementos seguintes:

a) Ácidos gordos trans;
(b) Ácidos gordos monoinsaturados; a) Ácidos gordos monoinsaturados;
(c) Ácidos gordos polinsaturados; (b) Ácidos gordos polinsaturados;

(d) Polióis; (c) Polióis;
(e) Amido; (d) Amido;

f) Fibras alimentares;
(g) Proteínas;
(h) Todas as vitaminas ou sais minerais 
enumerados na parte A, ponto 1, do anexo 
XI e presentes em quantidades 
significativas, tal como especificado na 
parte A, ponto 2, desse anexo.

(e) Todas as vitaminas ou sais minerais 
enumerados na parte A, ponto 1, do anexo 
XI e presentes em quantidades 
significativas, tal como especificado na 
parte A, ponto 2, desse anexo.

Or. en
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Justificação

A rotulagem deve ser obrigatória na parte da frente e de trás das embalagens, com quatro 
elementos na parte da frente: valor energético, ácidos gordos saturados, açúcares e sal, e os 
oito importantes mais os ácidos gordos trans na parte de trás da embalagem. 

Dado que os ácidos gordos trans, as fibras alimentares e as proteínas são obrigatórios na 
parte de trás da embalagem, não devem ser incluídos nesta lista do n.º 2.

Alteração 471
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A declaração nutricional pode 
igualmente incluir as quantidades de um 
ou mais dos elementos seguintes:

(2) A rotulagem nutricional pode incluir, 
adicionalmente, as quantidades de um ou 
mais dos elementos seguintes ou dos 
componentes constitutivos destes últimos 
ou dos componentes dos grupos de 
substâncias enunciados no n.º 1:

a) Ácidos gordos trans; a) Ácidos gordos trans

a-A) Ácidos gordos saturados
b) Ácidos gordos monoinsaturados; b) Ácidos gordos monoinsaturados;

c) Ácidos gordos polinsaturados; c) Ácidos gordos polinsaturados;

d) polióis,
d-a) Polióis

e) Amido; e) Amido;

f) Fibras alimentares; f) Fibras alimentares;

f-A) Açúcares;
f-B) Sódio;
f-C) Colesterol;

g) Proteínas;
h) Todas as vitaminas ou sais minerais 
enumerados na parte A, ponto 1, do anexo 
XI e presentes em quantidades 
significativas, tal como especificado na 
parte A, ponto 2, desse anexo.

h) Todas as vitaminas ou sais minerais 
enumerados na parte A, ponto 1, do anexo 
XI e presentes em quantidades 
significativas, tal como especificado na 
parte A, ponto 2, desse anexo.
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h-A) Outras substâncias, na acepção do 
Regulamento (CE) nº 1925/2006.

Or. de

Justificação

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen,
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO) 
stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 

Alteração 472
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração nutricional pode 
igualmente incluir as quantidades de um ou 
mais dos elementos seguintes:

2. A declaração nutricional pode 
igualmente incluir as quantidades de um ou 
mais dos elementos seguintes:

a) Ácidos gordos trans; a) Ácidos gordos monoinsaturados;
(b) Ácidos gordos monoinsaturados; (b) Ácidos gordos polinsaturados;
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(c) Ácidos gordos polinsaturados; (c) Polióis;
(d) Polióis; (d) Amido;

(e) Amido; (e) Fibras alimentares;
f) Fibras alimentares; f) Todas as vitaminas ou sais minerais 

enumerados na parte A, ponto 1, do anexo 
XI e presentes em quantidades 
significativas, tal como especificado na 
parte A, ponto 2, desse anexo.

(g) Proteínas;
(h) Todas as vitaminas ou sais minerais 
enumerados na parte A, ponto 1, do anexo 
XI e presentes em quantidades 
significativas, tal como especificado na 
parte A, ponto 2, desse anexo.

Or. en

Justificação

O nível de proteínas e de ácidos gordos trans é uma informação relevante para os 
consumidores e deve, por tal motivo, figurar obrigatoriamente no rótulo. É igualmente 
importante diferenciar entre os ácidos gordos trans artificiais e naturais, dado que o nível de 
ácidos gordos trans artificiais pode ser influenciado pelos fabricantes.

Alteração 473
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A declaração nutricional pode 
igualmente incluir as quantidades de um 
ou mais dos elementos seguintes:

(2) A declaração nutricional pode incluir, 
adicionalmente, as quantidades de um ou 
mais dos elementos seguintes:

a) Ácidos gordos trans; a) Ácidos gordos trans;
b) Ácidos gordos monoinsaturados; b) Ácidos gordos monoinsaturados;

c) Ácidos gordos polinsaturados; c) Ácidos gordos polinsaturados;
d) Polióis; d) Polióis;

da) Colesterol;
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e) Amido; e) Amido;

f) Fibras alimentares;
g) Proteínas;
h) Todas as vitaminas ou sais minerais 
enumerados na parte A, ponto 1, do anexo 
XI e presentes em quantidades 
significativas, tal como especificado na 
parte A, ponto 2, desse anexo.

h) Todas as vitaminas ou sais minerais 
enumerados na parte A, ponto 1, do Anexo 
XI e presentes em quantidades 
significativas, tal como especificado na 
parte A, ponto 2, do referido anexo.

h-A) Outras substâncias, na acepção da 
Parte A do Anexo XIII, bem como 
componentes destes nutrientes. 

Or. de

Justificação

A presente alteração garante a indicação obrigatória dos nutrientes que, até à data, também 
constavam da rotulagem nutricional. 

Alteração 474
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração nutricional pode 
igualmente incluir as quantidades de um 
ou mais dos elementos seguintes:

2. A declaração nutricional pode 
igualmente incluir as quantidades de um ou 
mais dos elementos seguintes:

a) Ácidos gordos trans; a) Ácidos gordos trans;

b) Ácidos gordos monoinsaturados; b) Ácidos gordos monoinsaturados;

c) Ácidos gordos polinsaturados; c) Ácidos gordos polinsaturados;

c-A) Colesterol; 

d) Polióis; d) Polióis;

e) Amido; e) Amido;

f) Fibras alimentares; f) Fibras alimentares;
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g) Proteínas; g) Proteínas;

g-A) Glícidos; 

g-B) Sódio;

h) Todas as vitaminas ou sais minerais 
enumerados na parte A, ponto 1, do anexo 
XI e presentes em quantidades 
significativas, tal como especificado na 
parte A, ponto 2, desse anexo.

h) Todas as vitaminas ou sais minerais 
enumerados na parte A, ponto 1, do anexo 
XI e presentes em quantidades 
significativas, tal como especificado na 
parte A, ponto 2, desse anexo.

h-A) Outras substâncias enunciadas na 
Parte A do Anexo XIII.

Or. de

Justificação

Deverá assistir aos empresários do sector alimentar a possibilidade de indicarem nutrientes e 
substâncias adicionais na declaração nutricional, se pretenderem fazê-lo. Torna-se ainda 
necessário esclarecer a alteração apresentada ao n.º 1 do artigo 29.º. 

Alteração 475
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração nutricional pode 
igualmente incluir as quantidades de um 
ou mais dos elementos seguintes:

2. A declaração nutricional pode incluir, 
adicionalmente, as quantidades de um ou 
mais dos elementos seguintes:

a) Ácidos gordos trans; a) Ácidos gordos saturados

b) Ácidos gordos monoinsaturados; b) Ácidos gordos monoinsaturados;

c) Ácidos gordos polinsaturados; c) Ácidos gordos polinsaturados;

c-A) Ácidos gordos trans;
c-B) Colesterol;
c-C)  Açúcar;

d) Polióis; d) Polióis;
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e) Amido; e) Amido;

f) Fibras alimentares; f) Fibras alimentares;

g) Proteínas; g) Sódio;

h) Todas as vitaminas ou sais minerais 
enumerados na parte A, ponto 1, do anexo 
XI e presentes em quantidades 
significativas, tal como especificado na 
parte A, ponto 2, desse anexo.

h) Todas as vitaminas ou sais minerais 
enumerados na parte A, ponto 1, do Anexo 
XI e presentes em quantidades 
significativas, tal como especificado na 
parte A, ponto 2, do referido anexo.

h-A) Outras substâncias, na acepção da 
parte A do Anexo XIII,  bem como 
componentes destes nutrientes. 

Or. de

Justificação

A presente alteração garante a indicação obrigatória dos nutrientes que, até à data, também 
constavam da rotulagem nutricional.  Todas as recomendações nutricionais se reportam aos 
denominados "macro-nutrientes", já que os consumidores se habituaram a este género de 
indicação e estão familiarizados com a sua leitura.

Alteração 476
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração nutricional pode 
igualmente incluir as quantidades de um ou 
mais dos elementos seguintes:

2. A declaração nutricional pode 
igualmente incluir as quantidades de um ou 
mais dos elementos seguintes:

a) Ácidos gordos trans;
(b) Ácidos gordos monoinsaturados; a) Ácidos gordos monoinsaturados;

(c) Ácidos gordos polinsaturados; (b) Ácidos gordos polinsaturados;
(d) Polióis; (c) Polióis;

(e) Amido; (d) Amido;

f) Fibras alimentares;
(g) Proteínas;
(h) Todas as vitaminas ou sais minerais 
enumerados na parte A, ponto 1, do anexo 

(e) Todas as vitaminas ou sais minerais 
enumerados na parte A, ponto 1, do anexo 
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XI e presentes em quantidades 
significativas, tal como especificado na 
parte A, ponto 2, desse anexo.

XI e presentes em quantidades 
significativas, tal como especificado na 
parte A, ponto 2, desse anexo.

Or. en

Justificação

Os ácidos gordos trans, as fibras alimentares e as proteínas devem ser incluídos na 
declaração nutricional obrigatória na parte de trás da embalagem e, por conseguinte, 
retirados da presente lista.

Alteração 477
Kathy Sinnott

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração nutricional pode 
igualmente incluir as quantidades de um ou 
mais dos elementos seguintes:

2. A declaração nutricional pode
igualmente incluir as quantidades de um ou 
mais dos elementos seguintes:

a) Ácidos gordos trans;
(b) Ácidos gordos monoinsaturados; a) Ácidos gordos monoinsaturados;
(c) Ácidos gordos polinsaturados; (b) Ácidos gordos polinsaturados;

(d) Polióis; (c) Polióis;
(e) Amido; (d) Amido;

f) Fibras alimentares;
(g) Proteínas;
(h) Todas as vitaminas ou sais minerais 
enumerados na parte A, ponto 1, do anexo 
XI e presentes em quantidades 
significativas, tal como especificado na 
parte A, ponto 2, desse anexo.

(e) Todas as vitaminas ou sais minerais 
enumerados na parte A, ponto 1, do anexo 
XI e presentes em quantidades 
significativas, tal como especificado na 
parte A, ponto 2, desse anexo.

Or. en

Justificação

Os ácidos gordos trans, as fibras alimentares e as proteínas são nutrientes importantes que 
devem ser incluídos na declaração nutricional obrigatória na parte de trás da embalagem.
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Alteração 478
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 2 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ácidos gordos trans; Suprimido

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alteração do n.º 1, alínea b), do artigo 29.º, sobre a inclusão dos 
ácidos gordos trans na declaração nutricional obrigatória, importa suprimir a referência a 
esses ácidos no n.º 2 do artigo 29.º.

Alteração 479
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 2 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ácidos gordos trans; Suprimido

Or. es

Justificação

Existe uma procura significativa por parte dos consumidores de informação sobre se os 
alimentos que consomem contêm ácidos gordos trans. A proposta da Comissão considera que 
este nutriente apenas deve ser incluído com carácter voluntário. A alteração incluir os ácidos 
gordos trans na declaração nutricional obrigatória.
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Alteração 480
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Glícidos;

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alteração do n.º 1 do artigo 29.º.

Alteração 481
Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Glícidos; 

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alteração supra ao n.º 1 do artigo 29.º.

Alteração 482
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Glícidos;

Or. en
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Justificação

Em conformidade com a alteração proposta ao n.º 1 do artigo 29.º.

Alteração 483
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – alínea g-A) e g-B) (novas)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Colesterol;
g-B) Sódio;

Or. en

Justificação

A fim de ser mais exaustivo na lista de nutrientes que podem ser rotulados numa base 
voluntária.

Alteração 484
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) proteínas Suprimido

Or. de

Justificação

As proteínas figuram na alínea b) do n.º 1 do artigo 29.º
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Alteração 485
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A declaração da quantidade das 
substâncias pertencentes a uma das 
categorias de nutrientes referidas no n.º 2 
ou que sejam suas componentes é 
obrigatória sempre que seja feita uma 
alegação nutricional e/ou de saúde.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 486
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A declaração da quantidade das 
substâncias pertencentes a uma das 
categorias de nutrientes referidas no n.º 2 
ou que sejam suas componentes é 
obrigatória sempre que seja feita uma 
alegação nutricional e/ou de saúde.

3. A declaração da quantidade das 
substâncias pertencentes a uma das 
categorias de nutrientes referidas no n.º 2 
ou que sejam suas componentes é 
obrigatória sempre que seja feita uma 
alegação nutricional e/ou de saúde, a seu 
respeito.

Or. en

Justificação

Disposição mais clara.
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Alteração 487
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode alterar as listas 
constantes dos n.os 1 e 2. As medidas que 
tenham por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento a fim 
de o completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

Suprimido

Or. en

Justificação

Uma alteração da lista de nutrientes terá um grande impacto; por esse motivo, deve ser da 
responsabilidade do legislador.

Alteração 488
Kathy Sinnott

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode fixar, e incluir no 
anexo XII, factores de conversão para as 
vitaminas e os sais minerais mencionados 
na parte A, ponto 1, do anexo XI, a fim de 
calcular com maior precisão o respectivo 
teor nos géneros alimentícios. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

2. A Comissão deve fixar, e incluir no 
anexo XII, factores de conversão para as 
vitaminas e os sais minerais mencionados 
na parte A, ponto 1, do anexo XI, a fim de 
calcular com maior precisão o respectivo 
teor nos géneros alimentícios. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º
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Or. en

Justificação

Várias vitaminas, como as vitaminas A e E, surgem sob diversas formas químicas, com uma 
actividade fisiológica diferente no corpo humano. Para fornecer informações fiáveis, essas 
diferenças devem ser tidas em conta, através da fixação de factores de conversão.

Alteração 489
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode fixar, e incluir no 
Anexo XII, factores de conversão para as 
vitaminas e os sais minerais mencionados 
na parte A, ponto 1, do Anexo XI, a fim de 
calcular com maior precisão o respectivo 
teor nos géneros alimentícios. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

2. A Comissão fixará, e incluirá no anexo 
XII, factores de conversão para as 
vitaminas e os sais minerais mencionados 
na parte A, ponto 1, do anexo XI, a fim de 
calcular com maior precisão o respectivo 
teor nos géneros alimentícios. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

Or. de

Justificação

Há que assegurar que as vitaminas e os minerais sejam calculados segundo factores de 
conversão uniformes.
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Alteração 490
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode fixar, e incluir no 
anexo XII, factores de conversão para as 
vitaminas e os sais minerais mencionados 
na parte A, ponto 1, do anexo XI, a fim de 
calcular com maior precisão o respectivo 
teor nos géneros alimentícios. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

2. A Comissão deve fixar, e incluir no 
anexo XII, factores de conversão para as 
vitaminas e os sais minerais mencionados 
na parte A, ponto 1, do anexo XI, a fim de 
calcular com maior precisão o respectivo 
teor nos géneros alimentícios. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

Or. en

Justificação

Várias vitaminas, como as vitaminas A e E, surgem sob diversas formas químicas, com uma 
actividade fisiológica diferente no corpo humano. Para fornecer informações fiáveis, essas 
diferenças devem ser tidas em conta, através da fixação de factores de conversão.

Alteração 491
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode fixar, e incluir no 
anexo XII, factores de conversão para as 
vitaminas e os sais minerais mencionados 
na parte A, ponto 1, do anexo XI, a fim de 
calcular com maior precisão o respectivo 
teor nos géneros alimentícios. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 

2. A Comissão deve fixar, e incluir no 
anexo XII, factores de conversão para as 
vitaminas e os sais minerais mencionados 
na parte A, ponto 1, do anexo XI, a fim de 
calcular com maior precisão o respectivo 
teor nos géneros alimentícios. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
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em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

Or. en

Justificação

Várias vitaminas, como as vitaminas A e E, surgem sob diversas formas químicas, com uma 
actividade fisiológica diferente no corpo humano. Para fornecer informações fiáveis, essas 
diferenças devem ser tidas em conta, através da fixação de factores de conversão.

Alteração 492
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os valores declarados devem ser valores 
médios, estabelecidos, conforme o caso, a 
partir:

4. Os valores declarados devem ser valores 
médios à data em que expira a 
durabilidade mínima, tendo em conta 
margens de tolerância adequadas, e ser
estabelecidos, conforme o caso, a partir:

a) Da análise do género alimentício 
efectuada pelo fabricante; quer

a) Da análise do género alimentício 
efectuada pelo fabricante; quer

b) Do cálculo efectuado a partir dos valores 
médios conhecidos ou reais relativos aos 
ingredientes utilizados; quer

b) Do cálculo efectuado a partir dos valores 
médios conhecidos ou reais relativos aos 
ingredientes utilizados; quer

c) Do cálculo efectuado a partir de dados 
geralmente estabelecidos e aceites.

c) Do cálculo efectuado a partir de dados 
geralmente estabelecidos e aceites.

As regras de execução relativas à 
declaração do valor energético e dos 
nutrientes no que respeita à precisão dos 
valores declarados, por exemplo no que se 
refere aos desvios entre os valores 
declarados e os observados em controlos 
oficiais, podem ser determinadas em 
conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 2 do artigo 49.º

As regras de execução relativas à 
declaração do valor energético e dos 
nutrientes no que respeita à precisão dos 
valores declarados, por exemplo no que se 
refere aos desvios entre os valores 
declarados e os observados em controlos 
oficiais, serão aprovadas, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 2 do artigo 49.º, após 
parecer emitido pela Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos, quando 
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da entrada em vigor do regulamento.

Or. de

Justificação

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die Durchschnittswerte auf das Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt je nach Ernte oder Sorte natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Alteração 493
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As regras de execução relativas à 
declaração do valor energético e dos 
nutrientes no que respeita à precisão dos 
valores declarados, por exemplo no que se 
refere aos desvios entre os valores 
declarados e os observados em controlos 
oficiais, podem ser determinadas em 
conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 2 do artigo 49.º

As regras de execução relativas à 
declaração do valor energético e dos 
nutrientes no que respeita à precisão dos 
valores declarados, por exemplo no que se 
refere aos desvios entre os valores 
declarados e os observados em controlos 
oficiais, podem ser determinadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

Or. en

Justificação

A determinação do nível permitido de desvios entre os valores declarados e os observados em 
controlos oficiais será decisiva para a aplicação do regulamento e deverá, por tal motivo, ser 
decidida em conformidade com o procedimento de regulamentação com controlo.
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Alteração 494
Nicodim Bulzesc

Proposta de regulamento
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º
Formas de expressão

Artigo 31.º
Formas de expressão

1. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes ou respectivos componentes 
referidos nos n.os 1 e 2 do artigo 29.º 
devem ser expressos mediante as unidades 
de medida enumeradas na parte A do anexo 
XIII.

1. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes ou respectivos componentes 
referidos no n.º 1 do artigo 29.º devem ser 
expressos mediante as unidades de medida 
enumeradas na parte A do anexo XIII.

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml ou, sob 
reserva do disposto nos n.os 2 e 3 do 
artigo 32.º, por porção.

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes ou respectivos componentes 
referidos no n.º 1 devem ser expressos por 
100 g ou 100 ml e por porção. Se for o 
caso, a quantidade por porção deve ser 
expressa nos termos do n.º 2 do artigo 
32.º.

3. A declaração nutricional obrigatória 
deve ser expressa, conforme o caso, em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do anexo XI, por 100 
g, por 100 ml ou por porção. A declaração 
sobre vitaminas e sais minerais, quando 
presente, deve igualmente ser expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do anexo XI.

3. Os níveis de nutrientes na declaração 
nutricional da parte da frente da 
embalagem, referida no n.º 1, alínea a), 
do artigo 29.º, devem ser indicados através 
de um sistema de códigos de cores 
múltiplas. As cores verde, amarela e 
vermelha devem indicar se um género 
alimentício possui um nível alto, médio ou 
baixo desses nutrientes. Esta informação 
deve ser expressa por 100 g ou por 100ml.
A definição das quantidades de referência 
para os níveis alto, médio e baixo desses 
nutrientes deve ser estabelecida em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º, com base num parecer 
da Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos.
A declaração sobre vitaminas e sais 
minerais, quando presente, deve 
igualmente ser expressa em percentagem 
das doses de referência definidas na parte 
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A, ponto 1, do anexo XI.
4. A declaração dos polióis e/ou do amido, 
bem como do tipo de ácidos gordos, com 
excepção da declaração obrigatória dos 
ácidos gordos saturados referida no n.º 1, 
alínea b), do artigo 29.º, deve ser 
apresentada em conformidade com a parte 
B do anexo XIII.

4. A declaração dos polióis e/ou do amido, 
bem como do tipo de ácidos gordos, com 
excepção da declaração obrigatória dos 
ácidos gordos saturados e ácidos gordos 
trans referida no n.º 1 do artigo 29.º, deve 
ser apresentada em conformidade com a 
parte B do anexo XIII.

Or. en

Justificação

A presente alteração reflecte os resultados da investigação, a qual demonstrou que os 
consumidores desejam informações alimentares limitadas na parte da frente da embalagem, 
com um elemento interpretativo. Manifestam preferência pela utilização das cores vermelha, 
amarela e verde para indicar um nível alto, médio ou baixo desses nutrientes num género 
alimentício. A definição das quantidades de referência para o nível alto, médio ou baixo deve 
ser estabelecida através de um parecer científico independente adoptado pela AESA.

Alteração 495
Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

1. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes ou respectivos componentes 
referidos nos n.os 1 e 2 do artigo 29.º 
devem ser expressos mediante as unidades 
de medida enumeradas na parte A do anexo 
XIII.

1. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes ou respectivos componentes 
referidos no n.º 1 do artigo 29.º devem ser 
expressos mediante as unidades de medida 
enumeradas na parte A do anexo XIII.

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml ou, sob 
reserva do disposto nos n.os 2 e 3 do 
artigo 32.º, por porção.

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes ou respectivos componentes 
referidos no n.º 1 devem ser expressos por 
100 g ou 100 ml e por porção. Se for o 
caso, a quantidade por porção deve ser 
expressa nos termos do n.º 2 do artigo 
32.º.

3. A declaração nutricional obrigatória 
deve ser expressa, conforme o caso, em 
percentagem das doses de referência 

3. Os níveis de nutrientes na declaração 
nutricional da parte da frente da 
embalagem, referida no n.º 1, alínea a), 
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definidas na parte B do anexo XI, por 100 
g, por 100 ml ou por porção. A declaração 
sobre vitaminas e sais minerais, quando 
presente, deve igualmente ser expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do anexo XI.

do artigo 29.º, devem ser indicados através 
de um sistema de códigos de cores 
múltiplas. As cores verde, amarela e 
vermelha devem indicar se um género 
alimentício possui um nível alto, médio ou 
baixo desses nutrientes. Esta informação 
deve ser expressa por 100 g ou por 100ml.
A definição das quantidades de referência 
para os níveis alto, médio e baixo desses 
nutrientes deve ser estabelecida em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º, com base num parecer 
da Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos.
A declaração sobre vitaminas e sais 
minerais, quando presente, deve 
igualmente ser expressa em percentagem 
das doses de referência definidas na parte 
A, ponto 1, do anexo XI.

4. A declaração dos polióis e/ou do amido, 
bem como do tipo de ácidos gordos, com 
excepção da declaração obrigatória dos 
ácidos gordos saturados referida no n.º 1, 
alínea b), do artigo 29.º, deve ser 
apresentada em conformidade com a parte 
B do anexo XIII.

4. A declaração dos polióis e/ou do amido, 
bem como do tipo de ácidos gordos, com 
excepção da declaração obrigatória dos 
ácidos gordos saturados e ácidos gordos 
trans referida no n.º 1 do artigo 29.º, deve 
ser apresentada em conformidade com a 
parte B do anexo XIII.

Or. en

Alteração 496
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml ou, sob 
reserva do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 
32.º, por porção.

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes ou respectivos componentes 
referidos no n.º 1 devem ser expressos por 
100 g ou 100 ml e por porção. Se for o 
caso, a quantidade por porção deve ser 
expressa nos termos do disposto nos n.ºs 2 
e 3 do artigo 32.º.
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Or. en

Justificação

O valor energético e as quantidades de nutrientes num género alimentício devem ser sempre 
expressos por 100 g ou 100 ml, a fim de evitar confundir o consumidor e de permitir uma 
comparação fácil entre os produtos. Para além disso, serão igualmente dadas informações 
por porção na parte de trás da embalagem.

Alteração 497
Kathy Sinnott

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml ou, sob 
reserva do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 
32.º, por porção.

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes ou respectivos componentes 
referidos no n.º 1 devem ser expressos por 
100 g ou 100 ml e por porção. Se for o 
caso, a quantidade por porção deve ser 
expressa nos termos do disposto nos n.ºs 2 
e 3 do artigo 32.º.

Or. en

Justificação

A presente alteração permite uma comparação fácil entre géneros alimentícios que, de outro 
modo, poderiam exprimir as informações nutricionais de maneiras difíceis de comparar.

Alteração 498
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml ou, sob 
reserva do disposto nos n.os 2 e 3 do 

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100g ou 100ml. A título 
adicional, esse valor e essas quantidades 
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artigo 32.º, por porção. podem ser expressos por porção.

Or. en

Justificação

Adaptação da versão inglesa da alteração 101 à versão original alemã do projecto de 
relatório.

Alteração 499
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml ou, sob 
reserva do disposto nos n.os 2 e 3 do 
artigo 32.º, por porção.

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml, ou por 
porção, em conformidade com a unidade 
de medida da quantidade líquida.

Or. de

Justificação

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.
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Alteração 500
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml ou, sob 
reserva do disposto nos n.os 2 e 3 do 
artigo 32.º, por porção.

2. 2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml ou, 
adicionalmente, por quantidade líquida do 
género alimentício. 

Or. de

Justificação

A referência a 100 g ou a 100 ml na indicação do valor energético e das quantidades de 
nutrientes dos géneros alimentícios permite estabelecer comparações entre estes e confere, 
assim, aos consumidores um auxiliar precioso para as suas opções de compra.    Por esta 
razão, não deveria em caso algum ser possível renunciar à indicação a que se alude.   Os 
consumidores deveriam dispor de informação adicional relativa ao valor energético ou às 
quantidades de nutrientes assimiladas por via do consumo integral do género alimentício em 
causa.   

Alteração 501
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml ou, sob 
reserva do disposto nos n.os 2 e 3 do 
artigo 32.º, por porção.

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes ou dos seus componentes
referidos no n.º 1 devem ser expressos por 
100 g ou 100 ml. A título adicional, esse 
valor e essas quantidades podem ser 
expressos por porção.

Or. en
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Justificação

A fim de tornar possível para os consumidores comparar os diferentes géneros alimentícios 
dentro da mesma categoria - independentemente da dimensão e do conteúdo das embalagens 
- é imperativo que o valor energético e as quantidades de nutrientes sejam sempre declaradas 
por 100 g ou 100 ml. Para além disso, deve ser possível exprimir as quantidades por porção, 
se o fabricante o desejar.

Alteração 502
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml ou, sob 
reserva do disposto nos n.os 2 e 3 do 
artigo 32.º, por porção.

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml e por 
porção, no caso de um género alimentício 
pré-embalado como porção individual.

Or. en

Justificação

Se as porções estiverem claramente embaladas (por exemplo, no caso dos iogurtes, doces, 
etc.), a declaração do valor energético e da quantidade de nutrientes deve estar igualmente 
relacionada com o tamanho da porção, a fim de que os consumidores compreendam mais 
facilmente. Associada à alteração do artigo 32.º.

Alteração 503
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml ou, sob 
reserva do disposto nos n.os 2 e 3 do 
artigo 32.º, por porção.

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml. A título 
adicional, esse valor e essas quantidades 
podem ser expressos por porção.

Or. en
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Justificação

Adaptação da versão inglesa da alteração 101 à versão original alemã do projecto de 
relatório.

Alteração 504
Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml ou, sob 
reserva do disposto nos n.os 2 e 3 do 
artigo 32.º, por porção.

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml. A título 
adicional, esse valor e essas quantidades 
podem ser expressos por porção.

Or. en

Justificação

Adaptação da versão inglesa da alteração 101 à versão original alemã do projecto de 
relatório.

Alteração 505
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A declaração nutricional obrigatória 
deve ser expressa, conforme o caso, em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do anexo XI, por 100 
g, por 100 ml ou por porção. A declaração 
sobre vitaminas e sais minerais, quando 
presente, deve igualmente ser expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do anexo XI.

3. A declaração nutricional obrigatória 
pode ser expressa em percentagem das 
doses de referência definidas na parte B do 
anexo XI, por porção. A declaração sobre 
vitaminas e sais minerais, quando presente, 
deve igualmente ser expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do anexo XI.

Or. en
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Justificação

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

Alteração 506
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A declaração nutricional obrigatória 
deve ser expressa, conforme o caso, em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do anexo XI, por 100 
g, por 100 ml ou por porção. A declaração 
sobre vitaminas e sais minerais, quando 
presente, deve igualmente ser expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do anexo XI.

3. A rotulagem nutricional obrigatória 
pode ser expressa, conforme o caso, em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do anexo XI, por 100 
g, por 100 ml ou por porção. A declaração 
sobre vitaminas e sais minerais, quando 
presente, deve igualmente ser expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do anexo XI.

Or. de

Justificação

Adaptação linguística da versão alemã à inglesa ("as appropriate") [Não se aplica à versão 
portuguesa]. 

A obrigação de indicar os valores médios de referência (GDA) contradiz o carácter 
voluntário da iniciativa GDA, pelo que deve ser rejeitada. A indústria alimentar europeia 
está actualmente a aplicar e a apresentar aos consumidores o rótulo GDA nos diferentes 
produtos. Tal como convencionado na Plataforma da UE, importa agora aguardar os 
primeiros dados para se apurar se a iniciativa "rotulagem", empreendida pela indústria 
alimentar, teve êxito.
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Alteração 507
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A declaração nutricional obrigatória 
deve ser expressa, conforme o caso, em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do anexo XI, por 100 
g, por 100 ml ou por porção. A declaração 
sobre vitaminas e sais minerais, quando 
presente, deve igualmente ser expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do anexo XI.

3. Os níveis de nutrientes na declaração 
nutricional da parte da frente da 
embalagem, referida no n.º 1, alínea a), 
do artigo 29.º, devem ser indicados através 
de um sistema de códigos de cores 
múltiplas. As cores verde, amarela e 
vermelha devem indicar se um género 
alimentício possui um nível alto, médio ou 
baixo desses nutrientes. Esta informação 
deve ser expressa por 100 g ou por 100ml.
A definição das quantidades de referência 
para os níveis alto, médio e baixo desses 
nutrientes deve ser estabelecida em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º, com base num parecer 
da Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos. A declaração 
sobre vitaminas e sais minerais, quando 
presente, deve igualmente ser expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do Anexo 
XI.

Or. en

Justificação

A presente alteração reflecte os resultados da investigação, a qual demonstrou que os 
consumidores desejam informações alimentares limitadas na parte da frente da embalagem, 
com um elemento interpretativo. Manifestam preferência pela utilização das cores vermelha, 
amarela e verde para indicar um nível alto, médio ou baixo desses nutrientes num género 
alimentício. A definição das quantidades de referência para o nível alto, médio ou baixo deve 
ser estabelecida através de um parecer científico independente adoptado pela AESA.
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Alteração 508
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A declaração nutricional obrigatória 
deve ser expressa, conforme o caso, em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do anexo XI, por 100 
g, por 100 ml ou por porção. A declaração 
sobre vitaminas e sais minerais, quando 
presente, deve igualmente ser expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do anexo XI.

3. A declaração nutricional obrigatória 
deve ser expressa, conforme o caso, em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do anexo XI, por 100 
g ou por 100 ml. A declaração sobre 
vitaminas e sais minerais, quando presente, 
deve igualmente ser expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do anexo XI.

Or. de

Justificação

A alteração apresentada pela presente proponente ao n.º 2 do artigo 31.º garante que a 
declaração nutricional se reporte, em todas as circunstâncias, à dose de referência de 
100g/100 ml e que a indicação da porção, enquanto referência, só possa ser utilizada 
adicionalmente. Por esta razão, há que suprimir os termos "ou por porção".

Alteração 509
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A declaração nutricional obrigatória 
deve ser expressa, conforme o caso, em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do anexo XI, por 100 
g, por 100 ml ou por porção. A declaração 
sobre vitaminas e sais minerais, quando 
presente, deve igualmente ser expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do anexo XI.

3. Os níveis de nutrientes na declaração 
nutricional da parte da frente da 
embalagem, referida no n.º 1, alínea a), 
do artigo 29.º, devem ser indicados através 
de um sistema de códigos de cores 
múltiplas. As cores verde, amarela e 
vermelha devem indicar se um género 
alimentício possui um nível alto, médio ou 
baixo desses nutrientes. A definição das 
quantidades de referência para os níveis 
alto, médio e baixo desses nutrientes deve 
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ser estabelecida em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º, 
com base num parecer da Autoridade 
Europeia para a Segurança dos 
Alimentos.  A declaração sobre vitaminas e 
sais minerais, quando presente, deve 
igualmente ser expressa em percentagem 
das doses de referência definidas na parte 
A, ponto 1, do Anexo XI.

Or. en

Justificação

A presente alteração reflecte os resultados da investigação, a qual demonstrou que os 
consumidores desejam informações alimentares limitadas na parte da frente da embalagem, 
com um elemento interpretativo. Manifestam preferência pela utilização das cores vermelha, 
amarela e verde para indicar um nível alto, médio ou baixo desses nutrientes num género 
alimentício. A definição das quantidades de referência para o nível alto, médio ou baixo deve 
ser estabelecida através de um parecer científico independente adoptado pela AESA.

Alteração 510
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A declaração nutricional obrigatória 
deve ser expressa, conforme o caso, em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do anexo XI, por 100 
g, por 100 ml ou por porção. A declaração 
sobre vitaminas e sais minerais, quando 
presente, deve igualmente ser expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do anexo 
XI.

3. Os níveis de nutrientes na declaração 
nutricional da parte da frente da 
embalagem, referida no n.º 1, alínea a), 
do artigo 29.º, devem ser indicados através 
de um sistema de códigos de cores 
múltiplas. As cores verde, amarela e 
vermelha devem indicar se um género 
alimentício possui um nível alto, médio ou 
baixo desses nutrientes. Esta informação 
deve ser expressa por 100 g ou por 100ml.
A definição das quantidades de referência 
para os níveis alto, médio e baixo desses 
nutrientes deve ser estabelecida em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
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n.º 3 do artigo 49.º, com base num parecer 
da Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos.
Este sistema de códigos de cores deve ser 
aplicado aos alimentos preparados, dado 
tratar-se de produtos alimentares cujo 
conteúdo nutricional dificilmente é 
conhecido dos consumidores. Entende-se 
por alimentos preparados os alimentos 
pré-embalados prontos a consumir ou que 
apenas exigem como preparação a 
reidratação, o descongelamento, o 
aquecimento ou a cozedura pelo 
consumidor antes de serem consumidos. 
Tais alimentos incluem, de forma não 
exaustiva, sanduíches, refeições 
preparadas ou prontas, hambúrgueres, 
salsichas, empadas e quiches, carne 
panada, coberta ou enformada, produtos 
alternativos à carne, aves de capoeira, 
peixe e produtos similares, inclusive em 
molho, pizzas e cereais de 
pequeno-almoço.

Or. en

Justificação

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
yellow/amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. 

It is specified that the colours indicate the level of a particular nutrient rather than the 
nutrient type. The definition of reference amounts for high, medium or low should be 
established through an independent scientific opinion adopted by the EFSA.  

More information on research can be found in “Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study “Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light” 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf
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Alteração 511
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A declaração nutricional obrigatória 
deve ser expressa, conforme o caso, em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do anexo XI, por 100 
g, por 100 ml ou por porção. A declaração 
sobre vitaminas e sais minerais, quando 
presente, deve igualmente ser expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do anexo XI.

3. A declaração sobre vitaminas e sais 
minerais, quando presente, deve 
igualmente ser expressa em percentagem 
das doses de referência definidas na parte 
A, ponto 1, do anexo XI.

Or. de

Justificação

As doses de referência estabelecidas reportam-se às necessidades diárias da média das 
mulheres de 40 anos, pelo que não contemplam as necessidades específicas de outros grupos 
populacionais. As carências diárias das crianças e dos idosos, por exemplo, são diferentes, o 
que significa que estes grupos poderiam ser induzidos em erro por via da informação a que 
se alude. Com a indicação das necessidades diárias, ignora-se igualmente a carência em 
calorias originada por actividades profissionais diferentes.  

Alteração 512
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A declaração nutricional obrigatória 
deve ser expressa, conforme o caso, em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do anexo XI, por 100 
g, por 100 ml ou por porção. A declaração 
sobre vitaminas e sais minerais, quando 
presente, deve igualmente ser expressa em 
percentagem das doses de referência 

3. A declaração nutricional obrigatória 
deve ser igualmente expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do anexo XI, por 100 
g, por 100 ml e por porção, no caso de um 
género alimentício pré-embalado como 
porção individual. A declaração sobre 
vitaminas e sais minerais, quando presente, 
deve igualmente ser expressa em 
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definidas na parte A, ponto 1, do anexo XI. percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do anexo XI.

Or. en

Justificação

A percentagem das doses de referência é uma informação valiosa para a maioria dos 
consumidores e deve, por tal motivo, ser fornecida.

Alteração 513
Péter Olajos

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A declaração nutricional obrigatória 
deve ser expressa em percentagem das 
doses de referência definidas na parte B do 
anexo XI, por 100 g, por 100 ml ou por 
porção. A declaração sobre vitaminas e sais 
minerais, quando presente, deve 
igualmente ser expressa em percentagem 
das doses de referência definidas na parte 
A, ponto 1, do anexo XI.

3. A declaração nutricional obrigatória 
pode ser expressa em percentagem das 
doses de referência definidas na parte B do 
anexo XI, nos termos do disposto nos n.ºs 
2 e 3 do artigo 32.º, por porção. A 
declaração sobre vitaminas e sais minerais, 
quando presente, deve igualmente ser 
expressa em percentagem das doses de 
referência definidas na parte A, ponto 1, do 
anexo XI.

Or. en

Justificação

A referência às doses diárias deve continuar a ser voluntária, a fim de não impor encargos 
excessivos às PME. Para os consumidores, é muito mais importante a informação sobre as 
doses de referência por porção, ao passo que a informação por 100 g/ 100 mg pode carecer 
de sentido e induzir em erro.
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Alteração 514
Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A declaração nutricional obrigatória 
deve ser expressa, conforme o caso, em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do anexo XI, por 100 
g, por 100 ml ou por porção. A declaração 
sobre vitaminas e sais minerais, quando 
presente, deve igualmente ser expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do anexo XI.

3. A declaração sobre vitaminas e sais 
minerais, quando presente, deve 
igualmente ser expressa em percentagem 
das doses de referência definidas na parte 
A, ponto 1, do anexo XI.

Or. en

Justificação

A rotulagem com base nas quantidades diárias recomendadas não proporciona ao 
consumidor informação suficiente. A título de exemplo, meio litro de Coca-Cola corresponde 
a duas porções, embora esse volume seja normalmente consumido por uma pessoa? Uma 
maçã parecerá menos saudável do que o chocolate de leite Kinder, ou batatas fritas no que 
diz respeito a açúcar, e isso levará o consumidor a pensar que não existe grande diferença 
entre comer fruta, chocolate de leite ou batatas fritas.

Alteração 515
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A declaração nutricional obrigatória 
deve ser expressa, conforme o caso, em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do anexo XI, por 100 
g, por 100 ml ou por porção. A declaração 
sobre vitaminas e sais minerais, quando 
presente, deve igualmente ser expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do anexo XI.

3. Adicionalmente à declaração nutricional 
obrigatória por 100 g ou por 100 ml, 
exigida ao abrigo dos n.ºs 1 e 2 , a 
informação pode ser expressa, conforme o 
caso, em percentagem das doses de 
referência definidas na parte B do anexo 
XI, por 100 g, por 100 ml ou por porção. A 
declaração sobre vitaminas e sais minerais, 
quando presente, deve igualmente ser 
expressa em percentagem das doses de 
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referência definidas na parte A, ponto 1, do 
anexo XI.

Or. de

Justificação

A informação dos valores médios de referência (GDA) deveria ser opcional. Os GDA por 
porção são mais úteis para o consumidor do que os GDA por 100 g ou por 100 ml. 

Alteração 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A declaração nutricional obrigatória 
deve ser expressa, conforme o caso, em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do anexo XI, por 100 
g, por 100 ml ou por porção. A declaração 
sobre vitaminas e sais minerais, quando 
presente, deve igualmente ser expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do Anexo 
XI.

3. A declaração sobre vitaminas e sais 
minerais, quando presente, deve ser 
expressa em percentagem das doses de 
referência definidas na parte A, ponto 1, do 
Anexo XI.

Or. en

Justificação

O sistema de indicação de quantidades diárias recomendadas, que foi instaurado pela 
indústria alimentar, não se baseia necessariamente em bases nutricionalmente científicas. 
Também não foi feita até agora qualquer avaliação científica da experiência da aplicação do 
sistema de quantidades diárias recomendadas, e este não permitirá aos consumidores 
fazerem opções esclarecidas.
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Alteração 517
Johannes Lebech

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A declaração nutricional obrigatória 
deve ser expressa, conforme o caso, em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do anexo XI, por 100 
g, por 100 ml ou por porção. A declaração 
sobre vitaminas e sais minerais, quando 
presente, deve igualmente ser expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do anexo XI.

3. A declaração sobre vitaminas e sais 
minerais, quando presente, deve 
igualmente ser expressa em percentagem 
das doses de referência definidas na parte 
A, ponto 1, do anexo XI.

Or. en

Justificação

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
diet.

The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase. 
Estes números baseiam-se em valores médios, pelo que não poderiam abranger o consumidor 
individual. Average persons do not exist.

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0,5 liter 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on 0,5 liter bottle.
This is another source of confusion for the consumer and another reason why we support the 
obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as additional 
information. Without portion sizes GDA would be absurd.       

Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardized and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.
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Alteração 518
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A declaração nutricional obrigatória 
deve ser expressa, conforme o caso, em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do anexo XI, por 100 
g, por 100 ml ou por porção. A declaração 
sobre vitaminas e sais minerais, quando 
presente, deve igualmente ser expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do anexo XI.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

Adaptação da versão inglesa da alteração 101 à versão original alemã do projecto de relatório.

Alteração 519
Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A declaração nutricional obrigatória 
deve ser expressa em percentagem das 
doses de referência definidas na parte B do 
anexo XI, por 100 g, por 100 ml ou por 
porção. A declaração sobre vitaminas e sais 
minerais, quando presente, deve 
igualmente ser expressa em percentagem 
das doses de referência definidas na parte 
A, ponto 1, do anexo XI.

3. A declaração nutricional obrigatória 
pode ser expressa em percentagem das 
doses de referência definidas na parte B do 
anexo XI, nos termos do disposto nos n.ºs 
2 e 3 do artigo 32.º, por porção. A 
declaração sobre vitaminas e sais minerais, 
quando presente, deve igualmente ser 
expressa em percentagem das doses de 
referência definidas na parte A, ponto 1, do 
anexo XI.

Or. en
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Justificação

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

Alteração 520
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A declaração nutricional obrigatória
deve ser expressa, conforme o caso, em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do anexo XI, por 100 
g, por 100 ml ou por porção. A declaração 
sobre vitaminas e sais minerais, quando 
presente, deve igualmente ser expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do anexo XI.

3. A indicação do valor energético será 
expressa em percentagem da dose de 
referência por porção, definida na parte B 
do anexo XI. São autorizadas indicações 
mais circunstanciadas sobre a 
percentagem das doses de referência 
estabelecidas na parte B do anexo XI, no 
que respeita aos nutrientes neste 
enunciados. A declaração sobre vitaminas 
e sais minerais, quando presente, deve 
igualmente ser expressa em percentagem 
das doses de referência definidas na parte 
A, ponto 1, do Anexo XI.

Or. de

Justificação

A alteração ora apresentada ao n.º 3 garante que uma indicação de GDA só pode obrigatória 
por referência ao valor energético e a uma porção. Estipular obrigações mais 
circunstanciadas seria excessivo para os consumidores. Uma informação relativa aos GDA 
para 100g ou 100 ml não faz sentido, já que se consomem porções e o que deve ser indicado é 
a percentagem destas no consumo diário. 
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Alteração 521
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 31 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No prazo de seis meses após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento, e tendo em conta as 
recomendações da Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos, a 
Comissão deve estabelecer valores para as 
doses de referência de energia e de 
determinados nutrientes que não 
vitaminas e sais minerais, a serem 
aditados à parte B do anexo XI. Estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar, devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

Os valores previstos actualmente no anexo XI não resultam de uma investigação 
independente e divergem de recomendações como as da Food Standards Agency do Reino 
Unido ou da OMS. A AESA está a trabalhar actualmente no estabelecimento dos valores para 
as doses de referência e espera-se que apresente as suas propostas na Primavera de 2009.
Essas propostas devem ser tidas em conta na definição das doses de referência. Associada à 
alteração do n.º 2 do artigo 2.°.

Alteração 522
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. É possível apresentar 
voluntariamente, quando apropriado, a 
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informação em percentagem das doses de 
referência para crianças, definidas na 
parte B do Anexo XI.    

Or. de

Justificação

No caso de géneros alimentícios produzidos especificamente para crianças, faz também 
sentido apresentar a informação nutricional enquanto percentagem de GDA, com base nas 
doses de referência para crianças.   

Alteração 523
Kathy Sinnott

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A declaração dos polióis e/ou do amido, 
bem como do tipo de ácidos gordos, com 
excepção da declaração obrigatória dos 
ácidos gordos saturados referida no n.º 1, 
alínea b), do artigo 29.º, deve ser 
apresentada em conformidade com a parte 
B do anexo XIII.

4. A declaração dos polióis e/ou do amido, 
bem como do tipo de ácidos gordos, com 
excepção da declaração obrigatória dos 
ácidos gordos saturados e ácidos gordos 
trans referida no n.º 1, alínea b), do artigo 
29.º, deve ser apresentada em 
conformidade com a parte B do anexo 
XIII.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma informação que os consumidores desejam conhecer.
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Alteração 524
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A declaração dos polióis e/ou do amido, 
bem como do tipo de ácidos gordos, com 
excepção da declaração obrigatória dos 
ácidos gordos saturados referida no n.º 1, 
alínea b), do artigo 29.º, deve ser 
apresentada em conformidade com a parte 
B do anexo XIII.

4. A declaração dos polióis e/ou do amido, 
bem como do tipo de ácidos gordos, com 
excepção da declaração obrigatória dos 
ácidos gordos saturados e ácidos gordos 
trans referida no n.º 1, alínea b), do artigo 
29.º, deve ser apresentada em 
conformidade com a parte B do anexo 
XIII.

Or. en

Justificação

Associada à alteração do n.º 29 do artigo 1.°.

Alteração 525
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A declaração dos polióis e/ou do amido, 
bem como do tipo de ácidos gordos, com 
excepção da declaração obrigatória dos 
ácidos gordos saturados referida no n.º 1, 
alínea b), do artigo 29.º, deve ser 
apresentada em conformidade com a parte 
B do anexo XIII.

4. A declaração dos polióis e/ou do amido, 
bem como do tipo de ácidos gordos, com 
excepção da declaração obrigatória dos 
ácidos gordos saturados e ácidos gordos 
trans referida no n.º 1, alínea b), do artigo 
29.º, deve ser apresentada em 
conformidade com a parte B do anexo 
XIII.

Or. en

Justificação

Os ácidos gordos trans farão parte da declaração nutricional obrigatória, para além dos 
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ácidos gordos saturados, pelo que devem ser suprimidos das menções voluntárias.

Alteração 526
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A declaração dos polióis e/ou do amido, 
bem como do tipo de ácidos gordos, com 
excepção da declaração obrigatória dos 
ácidos gordos saturados referida no n.º 1, 
alínea b), do artigo 29.º, deve ser 
apresentada em conformidade com a parte 
B do anexo XIII.

4. A declaração dos polióis e/ou do amido, 
bem como do tipo de ácidos gordos, deve 
ser apresentada em conformidade com a 
parte B do anexo XIII.

Or. de

Justificação

Clarificação.

Alteração 527
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. São admissíveis outras formas de 
indicar a declaração nutricional, na 
condição de serem cumpridos os 
requisitos do regulamento e, em 
particular, o disposto no artigo 7.º. A 
Comissão pode aprovar orientações 
relativas à utilização de outras formas 
específicas de indicar a declaração 
nutricional, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º.

Or. de
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Justificação

A alteração assegura que também no futuro possam figurar informações nutricionais para 
além das obrigatórias. Segundo a proposta da Comissão, tal só deve ser possível se os 
Estados-Membros ou a Comissão o recomendarem expressamente. Este preceito viria 
burocratizar mais os procedimentos, o que cumpre rejeitar.

Alteração 528
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

1. Além da declaração nutricional por 100 
g ou 100 ml referida no n.º 2 do artigo 
31.º, a informação pode ser expressa por 
porção, como quantificada no rótulo, 
desde que o número de porções contidas 
na embalagem seja indicado.

Suprimido

2. A declaração nutricional pode ser 
expressa unicamente por porção se o 
género alimentício for pré-embalado 
como porção individual.
3. A Comissão decidirá da eventual 
expressão unicamente por porção no caso 
dos géneros alimentícios apresentados em 
embalagens que contenham várias 
porções mas que não estejam pré-
embalados em porções individuais. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º

Or. en

Justificação

A presente alteração relaciona-se com a alteração ao n.º 2 do artigo 31.º
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Alteração 529
Kathy Sinnott

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

1. Além da declaração nutricional por 100 
g ou 100 ml referida no n.º 2 do artigo 31.º, 
a informação pode ser expressa por porção, 
como quantificada no rótulo, desde que 
seja indicado o número de porções 
contidas na embalagem.

1. Além da declaração nutricional por 100 
g ou 100 ml referida no n.º 2 do artigo 31.º, 
a informação deve ser expressa por porção, 
indicando o número de porções contidas 
na embalagem. 

2. A declaração nutricional pode ser 
expressa unicamente por porção se o 
género alimentício for pré-embalado 
como porção individual.
3. A Comissão decidirá da eventual 
expressão unicamente por porção no caso 
dos géneros alimentícios apresentados em 
embalagens que contenham várias porções 
mas que não estejam pré-embalados em 
porções individuais. As medidas que 
tenham por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento a fim
de o completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

3. A Comissão decidirá da eventual 
expressão por porção referida no n.º 1  no 
caso dos géneros alimentícios apresentados 
em embalagens que contenham várias 
porções mas que não estejam pré-
embalados em porções individuais. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º

Or. en

Justificação

Se é útil que o valor energético e as quantidades de nutrientes sejam expressos por 100 g na 
frente da embalagem, dado permitir a comparação entre produtos, também é útil dispor da 
quantidade por porção na frente da embalagem.
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Alteração 530
Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

1. Além da declaração nutricional por 100 
g ou 100 ml referida no n.º 2 do artigo 31.º, 
a informação pode ser expressa por porção, 
como quantificada no rótulo, desde que o 
número de porções contidas na embalagem 
seja indicado.

1. Além da declaração nutricional por 100 
g ou 100 ml referida no n.º 2 do artigo 31.º, 
a informação referida no n.º 1, alínea b), 
do artigo 29.º, situada na parte de trás da 
embalagem, pode ser expressa por porção, 
como quantificada no rótulo, desde que 
seja indicado o número de porções contidas 
na embalagem.

2. A declaração nutricional pode ser 
expressa unicamente por porção se o 
género alimentício for pré-embalado 
como porção individual.
3. A Comissão decidirá da eventual 
expressão unicamente por porção no caso 
dos géneros alimentícios apresentados em 
embalagens que contenham várias porções 
mas que não estejam pré-embalados em 
porções individuais. As medidas que 
tenham por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento a fim 
de o completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

3. A Comissão decidirá da eventual 
expressão unicamente por porção, referida 
no n.º 1, no caso dos géneros alimentícios 
apresentados em embalagens que 
contenham várias porções mas que não 
estejam pré-embalados em porções 
individuais. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do artigo 
49.º

Or. en

Justificação

O tamanho das porções não se encontra harmonizado em toda a UE. Por tal motivo, a 
informação deve ser sempre expressa em 100ml ou 100 g e pode ser acompanhada pelo 
tamanho das porções.
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Alteração 531
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 32 

Texto da Comissão Alteração

1. Além da declaração nutricional por 100 
g ou 100 ml referida no n.º 2 do artigo 31.º, 
a informação pode ser expressa por porção, 
como quantificada no rótulo, desde que o 
número de porções contidas na embalagem 
seja indicado.

1. Além da declaração nutricional por 100 
g ou 100 ml referida no n.º 2 do artigo 31.º, 
a informação pode ser expressa por porção, 
como quantificada no rótulo, desde que o 
número de porções contidas na embalagem 
seja indicado.

2. A declaração nutricional pode ser 
expressa unicamente por porção se o 
género alimentício for pré-embalado como 
porção individual.

2. A declaração nutricional pode ser 
expressa unicamente com base na porção,
se o género alimentício for pré-embalado 
como porção individual ou se as porções 
individuais com as mesmas dimensões 
forem claramente reconhecíveis e tiverem 
sido previamente separadas.

3. A Comissão decidirá da eventual 
expressão unicamente por porção no caso 
dos géneros alimentícios apresentados em 
embalagens que contenham várias porções 
mas que não estejam pré-embalados em 
porções individuais. As medidas que 
tenham por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento a fim 
de o completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

3. A Comissão, após ter consultado as 
partes interessadas, decidirá se a 
declaração nutricional pode ser expressa 
unicamente por porção noutros casos que 
não sejam os previstos no n.º 2. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º

Or. de

Justificação

A alteração ora apresentada ao n.º 2 assegura que a declaração nutricional só pode ser feita 
por referência à porção, no caso de géneros alimentícios vendidos em porções individuais ou 
quando as porções estejam claramente indicadas. A modificação constante do n.º 3 destina-se 
a clarificar o sentido (não se aplica à versão portuguesa). 
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Alteração 532
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Além da declaração nutricional por 100 
g ou 100 ml referida no n.º 2 do artigo 31.º, 
a informação pode ser expressa por porção, 
como quantificada no rótulo, desde que o 
número de porções contidas na embalagem 
seja indicado.

1. Além da declaração nutricional 
obrigatória por 100 g ou 100 ml, referida 
no n.º 2 do artigo 31.º, a informação pode 
ser expressa por porção, como quantificada 
no rótulo, desde que o número de porções 
contidas na embalagem seja indicado e a 
dimensão das porções seja realista e 
descrita e ou explicada de forma 
inteligível para o consumidor médio. A 
Comissão, em conjunto com as empresas 
do sector alimentar e as autoridades 
competentes do Estados-Membros, 
elaborará orientações relativas à 
indicação de dimensões realistas para as 
porções. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais 
do presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Or. de

Justificação

A definição da dimensão das porções permite ao consumidor estabelecer uma relação com a 
realidade. Por exemplo, os consumidores podem mais facilmente compreender o que se 
entende por uma porção que consista em oito unidades (bolachas) ou em metade de uma 
chávena (por exemplo, nozes), do que a indicação correspondente do peso em gramas. Além 
disso, a dimensão das porções deve ser pautada por um consumo médio realista pelos 
consumidores, a fim de evitar indicações erróneas. (A porção frequentemente indicada de 25 
gramas tem-se revelado um elemento de referência irrealista).

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 178/186 AM\762307PT.doc

PT

Alteração 533
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Além da declaração nutricional por 100 
g ou 100 ml referida no n.º 2 do artigo 
31.º, a informação pode ser expressa por 
porção, como quantificada no rótulo,
desde que o número de porções contidas 
na embalagem seja indicado.

1. Além de poder ter como referência 100 
g ou 100 ml, a rotulagem nutricional 
também pode ser expressa por porção, 
desde que esta seja quantificada.

Or. de

Justificação

Adaptação linguística da versão alemã à inglesa ("in addition") [não se aplica à versão 
portuguesa]. 

A fim de evitar que o consumidor seja induzido em erro, a rotulagem expressa por porção 
deveria ser possível se a quantidade da porção fosse claramente indicada no produto. A 
indicação adicional do número de porções contidas numa embalagem deveria ser possível 
numa base opcional. 

Alteração 534
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Além da declaração nutricional por 100 
g ou 100 ml referida no n.º 2 do artigo 31.º, 
a informação pode ser expressa por porção, 
como quantificada no rótulo, desde que 
seja indicado o número de porções 
contidas na embalagem.

1. Além da declaração nutricional por 100 
g ou 100 ml referida no n.º 2 do artigo 31.º, 
a informação deve ser expressa por porção, 
na parte de trás da embalagem, indicando
o número de porções contidas na 
embalagem seja indicado.

Or. en
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Justificação

A informação deve ser sempre fornecida por 100 g ou por 100 ml para evitar que os 
consumidores sejam induzidos em erro. A informação adicional sobre as porções deve ser 
indicada na embalagem, dado que pode ajudar alguns consumidores a avaliarem as 
quantidades de alimentos que consomem.

Alteração 535
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração nutricional pode ser 
expressa unicamente por porção se o 
género alimentício for pré-embalado 
como porção individual.

Suprimido

Or. de

Justificação

A alteração que a proponente apresentou ao n.º 2 do artigo 31.º implica que a dimensão das 
porções só possa ser expressa em aditamento à dose de referência de 100 g ou 100 ml. O n.º 
2 deverá, por conseguinte, ser suprimido.

Alteração 536
Antonio De Blasio

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração nutricional pode ser
expressa unicamente por porção se o 
género alimentício for pré-embalado 
como porção individual.

2. A declaração nutricional, expressa por 
porção, só pode, em qualquer caso, ser 
complementar à declaração nutricional 
dada por 100 gramas ou 100 mililitros.

Or. hu

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 180/186 AM\762307PT.doc

PT

Justificação

A possibilidade de conhecer o teor energético e nutricional por 100 gramas ou 100 mililitros 
permitirá ao consumidor fazer comparações directas entre produtos. É vital que a declaração 
nutricional não seja expressa unicamente por porção, dado que os consumidores não 
utilizarão necessariamente o produto em porções, como indicado na embalagem.

Alteração 537
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração nutricional pode ser 
expressa unicamente por porção se o 
género alimentício for pré-embalado como 
porção individual.

2. A declaração nutricional pode ser 
expressa unicamente por porção se o 
género alimentício for pré-embalado como 
porção individual ou estiver dividido em 
porções individuais separadas.

Or. de

Justificação

A indicação dos valores nutricionais unicamente por porção seria útil, sobretudo para 
alimentos consumidos em quantidades claramente inferiores a 100 g (por exemplo, compotas, 
óleos alimentares, etc.).

Alteração 538
Péter Olajos

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração nutricional pode ser 
expressa unicamente por porção se o 
género alimentício for pré-embalado como
porção individual.

2. A declaração nutricional pode ser 
expressa unicamente por porção se o 
género alimentício for claramente 
apresentado como uma ou mais porções 
separadas, que sejam todas do mesmo 
tamanho.
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Or. en

Justificação

Os géneros alimentícios claramente apresentados como uma ou mais porções separadas do 
mesmo tamanho devem ter o mesmo tratamento dos géneros alimentícios pré-embalados 
como porções individuais.

Alteração 539
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão decidirá da eventual 
expressão unicamente por porção no caso 
dos géneros alimentícios apresentados em 
embalagens que contenham várias 
porções mas que não estejam pré-
embalados em porções individuais. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º

Suprimido

Or. de

Justificação

A alteração que a proponente apresentou ao n.º 2 do artigo 31.º implica que a dimensão das 
porções só possa ser expressa em aditamento à dose de referência de 100 g ou 100 ml. O n.º 
3 deverá, por conseguinte, ser suprimido.
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Alteração 540
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

1. Além das formas de expressão referidas 
nos n.os 2 e 3 do artigo 31.º, a declaração 
nutricional pode ser apresentada 
mediante outras formas de expressão, 
desde que sejam cumpridas as seguintes 
exigências essenciais:

Suprimido

a) A forma de expressão visa facilitar a 
compreensão, pelo consumidor, do 
contributo ou da importância do género 
alimentício para o valor energético e o 
teor de nutrientes de um regime 
alimentar; e ainda
b) Baseia-se quer em doses de referência 
harmonizadas quer, na sua ausência, em 
pareceres científicos geralmente aceites 
sobre a ingestão de energia ou nutrientes; 
e ainda
c) Assenta em dados comprovativos de 
que o consumidor médio compreende e 
utiliza o modo de apresentação da 
informação.
2. As formas de expressão adicionais 
mencionadas no n.º 1 devem ser 
identificadas no âmbito de um regime 
nacional, tal como referido no artigo 44.º

Or. de

Justificação

A presente alteração visa suprimir a repetição supérflua da proibição de induzir os 
consumidores em erro. Haveria que renunciar a tautologias desnecessárias, em benefício de 
regulamentação exequível.  
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Alteração 541
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

1. Além das formas de expressão referidas 
nos n.os 2 e 3 do artigo 31.º, a declaração 
nutricional pode ser apresentada 
mediante outras formas de expressão, 
desde que sejam cumpridas as seguintes 
exigências essenciais:

Suprimido

a) A forma de expressão visa facilitar a 
compreensão, pelo consumidor, do 
contributo ou da importância do género 
alimentício para o valor energético e o 
teor de nutrientes de um regime 
alimentar; e ainda
(b) Baseia-se quer em doses de referência 
harmonizadas quer, na sua ausência, em 
pareceres científicos geralmente aceites 
sobre a ingestão de energia ou nutrientes; 
e ainda
(c) Assenta em dados comprovativos de 
que o consumidor médio compreende e 
utiliza o modo de apresentação da 
informação.
2. As formas de expressão adicionais 
mencionadas no n.º 1 devem ser 
identificadas no âmbito de um regime 
nacional, tal como referido no artigo 44.º

Or. en

Justificação

A plena harmonização é o único modo de garantir o mercado comum.
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Alteração 542
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

1. Além das formas de expressão referidas 
nos n.ºs 2 e 3 do artigo 31.º, a declaração 
nutricional pode ser apresentada mediante 
outras formas de expressão, desde que 
sejam cumpridas as seguintes exigências 
essenciais:

1. Além das formas de expressão referidas 
nos n.os 2 e 3 do artigo 31.º, a declaração 
nutricional pode ser apresentada mediante 
outras formas de expressão, desde que 
sejam cumpridas as seguintes exigências 
essenciais: Além das formas de expressão 
referidas nos n.os 2 e 3 do artigo 31.º, a 
declaração nutricional pode, além disso, ser 
repetida mediante outras formas de 
expressão, nomeadamente, representações 
gráficas.

a) A forma de expressão visa facilitar a 
compreensão, pelo consumidor, do 
contributo ou da importância do género 
alimentício para o valor energético e o 
teor de nutrientes de um regime 
alimentar; e ainda
(b) Baseia-se quer em doses de referência 
harmonizadas quer, na sua ausência, em 
pareceres científicos geralmente aceites 
sobre a ingestão de energia ou nutrientes; 
e ainda
(c) Assenta em dados comprovativos de 
que o consumidor médio compreende e 
utiliza o modo de apresentação da 
informação.
2. As formas de expressão adicionais 
mencionadas no n.º 1 devem ser 
identificadas no âmbito de um regime 
nacional, tal como referido no artigo 44.º

Or. en

Justificação

Além da declaração nutricional, deverá igualmente haver alguma flexibilidade para outras 
formas de expressão.
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Alteração 543
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.ºs 2-A e 2-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No caso dos alimentos preparados, 
deve ser dada informação interpretativa 
adicional através de um sistema de 
códigos de três cores que indique a 
presença de nutrientes como desfavorável, 
boa e mais favorável/óptima. Os 
fabricantes devem utilizar as cores verde, 
amarela e vermelha, ou outras cores 
facilmente compreensíveis pelos 
consumidores, como branco (neutro), 
prateado e dourado. Podem ainda incluir 
outros géneros alimentícios no sistema de 
códigos de cores, desde que preencham os 
requisitos referidos no n.º 1.
A Comissão, em consulta com a 
Autoridade Europeia para a Segurança 
dos Alimentos, deve estabelecer os 
critérios para que os géneros alimentícios 
e os seus ingredientes sejam classificados 
como desfavoráveis/neutros, bons ou 
óptimos/mais favoráveis.
2-B. A lista dos produtos ou categorias de 
produtos que devem satisfazer os 
requisitos previstos no n.º 2-A inclui:
- Refeições prontas
- Refeições leves pré-embaladas
- Hambúrgueres, salsichas
- Empadas e quiches
- Carne panada, coberta ou enformada, 
produtos alternativos à carne, aves de 
capoeira, peixe e produtos similares, 
inclusive em molho (por exemplo, pedaços 
de frango panados, sticks de peixe, peitos 
de frango recheados, peixe em molho de 
salsa, almôndegas, costeletas de borrego)
- Pizzas
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- Cereais de pequeno-almoço
Esta lista pode ser alterada pela Comissão 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
nº 3 do artigo 49º.

Or. en

Justificação

Research has shown that consumers want nutrition information with an interpretative 
element. More information on research can be found in “Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study “Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light” 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf.
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