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Alteração 541
Kathy Sinnott

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.ºs 1-3

Texto da Comissão Alteração

1. Os elementos referidos no n.º 2 do 
artigo 31.º respeitantes à declaração 
nutricional obrigatória devem figurar no 
campo de visão principal. Sempre que 
adequado, devem ser apresentados 
conjuntamente, num formato claro e pela 
seguinte ordem: valor energético, matérias 
gordas, ácidos gordos saturados, glícidos, 
com uma referência específica aos 
açúcares, e sal.

1. Os elementos referidos no n.º 1, alínea 
a), do artigo 29.º devem figurar no campo 
de visão principal. Devem ser apresentados 
conjuntamente, num formato claro e pela 
seguinte ordem: açúcares, matérias gordas, 
ácidos gordos saturados e sal.

2. A declaração nutricional relativa aos 
nutrientes referidos no n.º 2 do artigo 29.º 
deve ser agrupada num só local e, 
conforme adequado, segundo a ordem de 
apresentação prevista na parte C do anexo 
XIII.

2. A declaração nutricional relativa aos 
nutrientes referidos no n.º 1, alínea b) e 
n.º 2 do artigo 29.º deve ser agrupada na 
parte de trás da embalagem segundo a 
ordem de apresentação prevista na parte C 
do anexo XIII.

Se esta declaração nutricional não figurar 
no campo de visão principal, deve ser 
apresentada sob a forma de quadro, com 
alinhamento dos números se o espaço o 
permitir. Se o espaço não for suficiente, a 
declaração deve figurar em disposição 
linear.

Esta declaração nutricional deve ser 
apresentada sob a forma de quadro, com 
alinhamento dos números se o espaço o 
permitir. Se o espaço não for suficiente, a 
declaração deve figurar em disposição 
linear.

3. Se a declaração nutricional obrigatória 
for apresentada em conjunto com a 
declaração relativa aos nutrientes 
referidos no n.º 2 do artigo 29.º, a ordem 
de apresentação do valor energético e dos 
nutrientes incluídos na declaração será, 
conforme adequado, a ordem prevista na 
parte C do anexo XIII.

Or. en
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Justificação

A fim de que a informação continue a ser clara e imediata, deve conter no campo de visão um 
número limitado de nutrientes de grande significado para o público, incluindo matérias 
gordas, ácidos gordos saturados, açúcar e sal. Esta informação deve ser acompanhada pela 
rotulagem nutricional obrigatória na parte de trás da embalagem.

Alteração 542
Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.ºs 1-3

Texto da Comissão Alteração

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no campo de 
visão principal. Sempre que adequado, 
devem ser apresentados conjuntamente, 
num formato claro e pela seguinte ordem: 
valor energético, matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

1. Os elementos referidos no n.º 1, alínea 
a) do artigo 29.º devem figurar no campo 
de visão principal. Devem ser apresentados 
conjuntamente, num formato claro e pela 
seguinte ordem: valor energético, ácidos 
gordos saturados, açúcares e sal e ter um 
código de cor, tal como referido no n.º 3 
do artigo 31.º.

2. A declaração nutricional relativa aos 
nutrientes referidos no n.º 2 do artigo 29.º 
deve ser agrupada num só local e,
conforme adequado, segundo a ordem de 
apresentação prevista na parte C do anexo 
XIII.

2. A declaração nutricional relativa aos 
nutrientes referidos no n.º 1, alínea b) do 
artigo 29.º deve ser agrupada na parte de 
trás da embalagem e segundo a ordem de 
apresentação prevista na parte C do anexo 
XIII.

Se esta declaração nutricional não figurar 
no campo de visão principal, deve ser 
apresentada sob a forma de quadro, com 
alinhamento dos números se o espaço o 
permitir. Se o espaço não for suficiente, a 
declaração deve figurar em disposição 
linear.

Deve ser apresentada sob a forma de 
quadro, com alinhamento dos números se o 
espaço o permitir. Se o espaço não for 
suficiente, a declaração deve figurar em 
disposição linear.

3. Se a declaração nutricional obrigatória 
for apresentada em conjunto com a 
declaração relativa aos nutrientes 
referidos no n.º 2 do artigo 29.º, a ordem 
de apresentação do valor energético e dos 
nutrientes incluídos na declaração será, 
conforme adequado, a ordem prevista na 
parte C do anexo XIII.
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Or. en

Justificação

A rotulagem tem de ser obrigatória na parte da frente e na parte de trás da embalagem, com 
quatro elementos na frente – valor energético, ácidos gordos saturados, açúcar e sal – e as 
grandes 8+ gorduras do tipo trans na parte de trás.

Visto as gorduras do tipo trans, a fibra e a proteínas figurarem obrigatoriamente na parte de 
trás da embalagem, não deviam estar incluídas nesta lista do n.º 2.

Alteração 543
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no campo de 
visão principal. Sempre que adequado,
devem ser apresentados conjuntamente, 
num formato claro e pela seguinte ordem:
valor energético, matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

1. Os elementos seguintes referidos no 
n.º 2 do artigo 31.º respeitantes à 
declaração nutricional obrigatória devem 
figurar no campo de visão principal: valor 
energético, quantidade de matérias 
gordas, ácidos gordos saturados, açúcares 
e sal. Devem ser apresentados 
conjuntamente, num formato claro e pela
ordem acima especificada.

Or. en

Justificação

Quanto aos glícidos, é suficiente ter a declaração na parte de trás da embalagem, a fim de 
não confundir os consumidores com um excesso de informação na parte da frente.
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Alteração 544
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no campo de 
visão principal. Sempre que adequado,
devem ser apresentados conjuntamente, 
num formato claro e pela seguinte ordem: 
valor energético, matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no mesmo 
campo de visão que os elementos referidos 
nos n.ºs 1 e 2 do artigo 29.º e num único
quadro. Devem ser apresentados pela 
seguinte ordem: valor energético, 
proteínas, matérias gordas, com referência 
específica aos ácidos gordos saturados, 
glícidos, com uma referência específica aos 
açúcares, e sal.

Or. de

Justificação

Por uma questão de coerência com outras alterações (cf. n.º 1, alínea b) do artigo 29.º); a 
apresentação dos elementos sob a forma de quadro deverá facilitar a sua leitura.

Alteração 545
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no campo de 
visão principal. Sempre que adequado, 
devem ser apresentados conjuntamente, 
num formato claro e pela seguinte ordem: 
valor energético, matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no campo de 
visão principal. Sempre que adequado, 
devem ser apresentados conjuntamente, 
num formato claro e pela seguinte ordem: 
valor energético, matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal. O 
elemento solicitado pelo n.º 3 do artigo 
31.º também será representado.
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graficamente.

Or. de

Justificação

A terceira frase, agora acrescentada, prevê a representação gráfica adicional da 
percentagem utilizada na declaração nutricional, pois essa representação tem, sobre a forma 
puramente textual, a vantagem de poder ser entendida rapidamente. As formas gráficas, em 
comparação com as formas textuais, têm a vantagem de ser imediatamente compreensíveis. 
Os gráficos de barras ou os gráficos circulares podem ser utilizados, por exemplo, para este 
fim.

Alteração 546
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no campo de 
visão principal. Sempre que adequado,
devem ser apresentados conjuntamente, 
num formato claro e pela seguinte ordem: 
valor energético, matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

1. Os elementos referidos no n.º 1 do artigo
29.º devem ser apresentados num formato 
claro e pela seguinte ordem: valor 
energético, proteínas, glícidos e matérias 
gordas.

Or. de

Justificação

 Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.

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 ist...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
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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 (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.

Alteração 547
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no campo de 
visão principal. Sempre que adequado, 
devem ser apresentados conjuntamente, 
num formato claro e pela seguinte ordem: 
valor energético, matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar num quadro no 
mesmo campo de visão. Devem ser 
apresentados pela seguinte ordem: valor 
energético, açúcar, matérias gordas, ácidos 
gordos saturados e sódio ou sal.

Or. de

Justificação

A indicação dos elementos sob a forma de quadro destina-se a facilitar a leitura da 
informação.

Esta ordem corresponde à estabelecida na Directiva 90/496/CEE (Directiva relativa à 
rotulagem nutricional).

Alteração 548
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no campo de 

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no campo de 
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visão principal. Sempre que adequado, 
devem ser apresentados conjuntamente, 
num formato claro e pela seguinte ordem: 
valor energético, matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

visão principal. Sempre que adequado, 
devem ser apresentados conjuntamente, 
num formato claro e pela seguinte ordem: 
valor energético, matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.
Quanto às embalagens para oferta, a 
informação obrigatória apenas deve ser 
comunicada na parte de trás da 
embalagem.

Or. en

Justificação

O carácter visual e estético das embalagens para oferta que contêm chocolates ou pralinés
para ocasiões festivas, como o Dia da Mãe, ficaria destruído se a informação nutricional 
obrigatória tivesse de ser passada para a parte da frente da embalagem.

Alteração 549
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no campo de 
visão principal. Sempre que adequado, 
devem ser apresentados conjuntamente, 
num formato claro e pela seguinte ordem: 
valor energético, matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no campo de 
visão principal. Sempre que adequado, 
devem ser apresentados conjuntamente, 
num formato claro e pela seguinte ordem: 
valor energético, matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sódio.

Or. en

Justificação

O sal (cloreto de sódio) não é a única fonte de sódio na dieta. Há muitos outros sais de sódio
para além do cloreto de sódio (por exemplo: glutamato de sódio, carbonato de sódio,...). 
Referir "o sódio proveniente do sal" seria enumerar apenas uma parte mínima do verdadeiro 
conteúdo e não forneceria a informação correcta.
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Alteração 550
Péter Olajos

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no campo de 
visão principal. Sempre que adequado, 
devem ser apresentados conjuntamente, 
num formato claro e pela seguinte ordem: 
valor energético, matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no mesmo
campo de visão num único quadro.
Devem ser apresentados pela seguinte 
ordem: valor energético, açúcares, 
matérias gordas, ácidos gordos saturados e 
sódio ou sal.

Or. en

Justificação

Em sintonia com a alteração do n.º1, alínea b), parágrafo 1, do artigo 29.º supra.

Alteração 551
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no campo de 
visão principal. Sempre que adequado, 
devem ser apresentados conjuntamente, 
num formato claro e pela seguinte ordem: 
valor energético, matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no mesmo 
campo de visão num único quadro.
Devem ser apresentados pela seguinte 
ordem: valor energético, açúcares, 
matérias gordas, ácidos gordos saturados e 
sódio ou sal.

Or. en
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Justificação

A presente alteração está em sintonia com a alteração do n.º1, alínea b), parágrafo 1, do 
artigo 29.º

Alteração 552
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no campo de 
visão principal. Sempre que adequado, 
devem ser apresentados conjuntamente, 
num formato claro e pela seguinte ordem: 
valor energético, matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

1. Os elementos que têm a ver com o valor 
energético, as proteínas, os glícidos e as 
matérias gordas referidos no n.º 1 do 
artigo 29.º e respeitantes à declaração 
nutricional devem ser apresentados 
conjuntamente, num formato claro e pela 
seguinte ordem: valor energético, 
proteínas, glícidos e matérias gordas. O 
elemento referido no n.º 3, primeira frase, 
do artigo 31.º deve ser apresentado no 
campo de visão principal.

Or. de

Justificação

A alteração incorpora as propostas de alterações aos artigos 29.º e seguintes e garantirá que 
a declaração nutricional seja sempre apresentada pela mesma ordem e da mesma forma.

Alteração 553
Riitta Myller

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no campo de 
visão principal. Sempre que adequado, 

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no campo de 
visão principal. Sempre que adequado, 
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devem ser apresentados conjuntamente, 
num formato claro e pela seguinte ordem: 
valor energético, matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

devem ser apresentados conjuntamente, 
num formato claro e pela seguinte ordem: 
valor energético, proteínas, matérias 
gordas, com uma referência específica aos
ácidos gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sódio 
contido no sal e em aditivos.

Or. fi

Justificação

Em certas 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 554
Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no campo de 
visão principal. Sempre que adequado, 
devem ser apresentados conjuntamente, 
num formato claro e pela seguinte ordem: 
valor energético, matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no mesmo 
campo de visão num único quadro. 
Devem ser apresentados pela seguinte 
ordem: valor energético, açúcares, 
matérias gordas, ácidos gordos saturados e 
sódio ou sal.

Or. en

Justificação

Em sintonia com a alteração atrás introduzida no n.º 1, alínea b), parágrafo 1, do artigo 29.º.
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Alteração 555
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no campo de 
visão principal. Sempre que adequado, 
devem ser apresentados conjuntamente, 
num formato claro e pela seguinte ordem: 
valor energético, matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem ser apresentados no
mesmo campo de visão. Sempre que 
adequado, devem ser apresentados 
conjuntamente, num formato claro e pela 
seguinte ordem: valor energético, matérias 
gordas, ácidos gordos saturados, glícidos, 
com uma referência específica aos 
açúcares, e sal.

Or. en

Justificação

Não existem provas inequívocas que demonstrem que os consumidores precisam de 
informação na parte da frente da embalagem. É muito mais útil que recebam toda a 
informação de que precisam para fazerem uma escolha fundamentada no mesmo campo de 
visão, ou seja, sem terem de virar várias vezes a embalagem. Por isso, a informação útil
devia figurar conjuntamente no mesmo campo de visão, que habitualmente será a parte de 
trás da embalagem, fornecendo desse modo aos consumidores informação abrangente e 
rapidamente acessível.

Alteração 556
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no campo de 
visão principal. Sempre que adequado, 
devem ser apresentados conjuntamente, 
num formato claro e pela seguinte ordem: 
valor energético, matérias gordas, ácidos 

1. Os elementos referidos no n.º 1, alínea 
a) do artigo 29º. devem figurar no campo 
de visão principal. Devem ser apresentados 
conjuntamente, num formato claro e pela 
seguinte ordem: valor energético, matérias 
gordas, ácidos gordos saturados, açúcares e 
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gordos saturados, glícidos, com uma
referência específica aos açúcares, e sal.

sal.

Or. en

Justificação

Clarificação e simplificação.

Alteração 557
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no campo de 
visão principal. Sempre que adequado, 
devem ser apresentados conjuntamente, 
num formato claro e pela seguinte ordem: 
valor energético, matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no mesmo
campo de visão num único quadro.
Devem ser apresentados pela seguinte 
ordem: valor energético, açúcares, 
matérias gordas, ácidos gordos saturados e 
sódio ou sal.

Or. en

Justificação

Em sintonia com a proposta de alteração do n.º 1, alínea b), parágrafo 1, do artigo 29.º.

Alteração 558
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.ºs 1 e 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Os elementos referidos no n.º 2 do 
artigo 31.º respeitantes à declaração 

1. Os elementos relativos ao valor 
energético, nos termos do n.º 1, alínea a) 
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nutricional obrigatória devem figurar no 
campo de visão principal. Sempre que 
adequado, devem ser apresentados 
conjuntamente, num formato claro e pela 
seguinte ordem: valor energético, 
matérias gordas, ácidos gordos saturados, 
glícidos, com uma referência específica 
aos açúcares, e sal.

do artigo 19.º devem figurar no campo de 
visão principal, em conformidade com o 
n.º 2 do artigo 31.º.

1-A. Os elementos relativos a nutrientes, 
nos termos do n.º 1, alínea b), do artigo 
29.º, referentes a proteínas, glícidos, 
açúcar, matérias gordas, ácidos gordos 
saturados, fibra e sódio devem ser 
apresentados conjuntamente, num 
formato claro e pela seguinte ordem: 
proteínas, glícidos, açúcar, matérias 
gordas, ácidos gordos saturados, fibra e 
sódio. Os elementos devem ser 
apresentados tal como estabelecido no n.º 
3 do artigo 31.º, primeira frase.

Or. de

Justificação

A alteração torna claro que os elementos relativos ao valor energético devem ser 
apresentados no campo de visão principal. Os elementos relativos a nutrientes, por outro 
lado, não precisam de ser apresentados no campo de visão principal, mas devem ser 
apresentados conjuntamente, num formato claro.

Alteração 559
Jules Maaten

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para além dos elementos 
apresentados nos termos do n.º 1, os
elementos que constituem a declaração 
nutricional obrigatória referida no n.º 1, 
alínea a), do artigo 29.º devem figurar no 
canto inferior direito da frente da 
embalagem, com caracteres de 3mm e 
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rodeados por um contorno de forma oval.

Or. en

Justificação

O conteúdo energético é um dos pontos de informação mais importantes relativos aos 
alimentos. Por esse motivo, independentemente do produto em questão, os elementos 
pertinentes devem ser repetidos na frente da embalagem, no mesmo lugar e de forma bem 
visível, para que o consumidor repare neles de imediato, sem se assemelharem ao formato 
rectangular dos avisos que figuram nas embalagens de cigarros.

Alteração 560
Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para além disso, o valor energético 
referido no n.º 1, alínea a), do artigo 29.º 
deve figurar de forma bem visível e 
rodeado por um contorno rectangular no 
campo de visão principal. Deve ser 
expresso por porção, nos termos dos n.ºs 2 
e 3 do artigo 32.º.

Or. en

Justificação

 Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category. 

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144
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Alteração 561
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os elementos referidos no n.º 1, 
alínea a), do artigo 29.º relativos à 
declaração nutricional devem figurar de 
forma bem visível na parte da frente da 
embalagem.

Or. de

Justificação

Para os consumidores, o valor energético é o elemento mais importante na declaração 
nutricional. Por este motivo, o valor energético e/ou a Orientação sobre o valor da Dose 
Diária para o valor energético devem figurar de forma visível na parte da frente da 
embalagem, seja qual for o produto, para que os consumidores os vejam assim que olhem 
para a embalagem. A decisão sobre se o elemento mais importante da declaração nutricional 
também deve figurar na frente da embalagem deve ficar ao critério dos operadores das 
empresas do sector alimentar.

Alteração 562
Frieda Brepoels

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O valor energético referido no n.º 1, 
alínea a), do artigo 29.º, juntamente com 
os elementos referidos no n.º 1, deve ser 
apresentado, em baixo, à direita, no lado 
mais destacado da embalagem e rodeado 
por um contorno rectangular. O valor 
energético deve ser expresso por 100 g/ml 
ou, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 
32.º, por porção.

Or. nl
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Justificação

A indicação do valor energético é crucial. Daí que o valor energético deva figurar num lugar 
destacado da embalagem e ser claramente identificável para o consumidor. O valor 
energético poderá ser expresso por 100 g/ml ou por porção.

Alteração 563
Péter Olajos

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Além disso, o valor energético 
referido no n.º 1, alínea a), do artigo 29.º 
deve figurar, de forma bem visível e 
rodeado por um contorno rectangular, no 
campo de visão principal. Deve ser 
expresso por porção, nos termos dos n.ºs 2 
e 3 do artigo 32.º.

Or. en

Justificação

O conteúdo energético constitui o aspecto informativo mais importante no que se refere aos 
alimentos. Como o demonstra o estudo dos consumidores (*), a rotulagem específica apenas 
do valor energético na frente da embalagem é a de utilização mais fácil pelos consumidores,
e a expressão por porção é a informação por eles preferida, permitindo-lhes avaliar o 
verdadeiro conteúdo nutricional de um produto (relevante para o consumo de calorias) e 
comparar produtos numa dada categoria de alimentos ou bebidas.

Alteração 564
Boguslaw Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para além disso, o valor energético 
referido no n.º 1, alínea a), do artigo 29.º 
deve figurar, de forma bem visível e 
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rodeado por um contorno rectangular, no 
campo de visão principal. Deve ser 
expresso por porção, nos termos dos n.ºs 2 
e 3 do artigo 32.º.

Or. en

Justificação

 Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category. 

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

Alteração 565
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. De acordo 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, e antes da data 
de aplicação dos artigos 29-34, serão 
determinados níveis de referência 
indicativos de uma quantidade elevada do 
respectivo nutriente por 100 g ou por 
100 ml. Se esses níveis de referência 
forem excedidos num produto alimentar, 
a informação nutricional sobre o 
respectivo nutriente será destacada por 
meio de uma marca vermelha.
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Or. en

Justificação

Como o estudo dos consumidores demonstrou, um sistema de cores é o mais adequado para 
que os consumidores possam fazer uma escolha rápida e com conhecimento de causa. O 
simples pedido de que se destaquem os nutrientes que figuram com valores elevados
possibilitará que os consumidores tomem decisões rápidas. Ao contrário da "rotulagem do 
tipo semáforo", é possível evitar que produtos totalmente artificiais tenham um ponto verde.

Alteração 566
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os seguintes elementos referidos no 
n.º 2 do artigo 31.º relativos à declaração 
nutricional obrigatória serão fornecidos 
na parte de trás da embalagem: glícidos, 
proteínas e gorduras do tipo trans
artificiais e naturais. Serão apresentados 
conjuntamente, num formato claro e pela 
ordem acima especificada.

Or. en

Justificação

O nível de proteínas e de gorduras trans constituem informações importantes para os 
consumidores e devem por isso ser objecto de rotulagem obrigatória na parte de trás da 
embalagem. É igualmente importante que haja uma diferenciação entre gorduras trans 
artificiais e naturais, pois o nível de gorduras trans artificiais pode ser influenciado pelos 
fabricantes.
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Alteração 567
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não se aplicará a alimentos 
definidos na Directiva 89/398/CEE do 
Conselho de 3 de Maio de 1989 relativa à 
aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos 
géneros alimentícios destinados a uma 
alimentação especial e em directivas
específicas referidas no n.º 1 do artigo 4.º 
dessa directiva.

Or. en

Justificação

Os alimentos PARNUTS (Alimento para uma alimentação especial) são especificamente 
formulados para satisfazer as necessidades de alimentação especial da sua população-alvo.
A Directiva 89/398/CEE do Conselho e directivas específicas referidas no n.º 1 do artigo 4.º 
da mesma indicam em pormenor a informação nutricional obrigatória para rotulagem. A 
apresentação de informação nutricional limitada no campo de visão principal dos alimentos 
PARNUTS não é suficiente e pode não ser pertinente para informar os consumidores. Os
alimentos PARNUTS deviam estar isentos deste requisito.

Alteração 568
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não se aplicará a alimentos 
definidos na Directiva 89/398/CEE do 
Conselho de 3 de Maio de 1989 relativa à 
aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos 
géneros alimentícios destinados a uma 
alimentação especial e em directivas 
específicas referidas no n.º 1 do artigo 4.º 
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dessa directiva.

Or. en

Justificação

 PARNUTS products are specifically formulated to meet the particular nutritional needs of 
their intended target population. They are often purchased following the recommendation and 
advice of the medical profession, therefore consumer choice is not determined by label details 
but by medical recommendation. 

The requirement to include a nutrition declaration (Article 9.1(I)) is not in line with the 
intended use of foods for particular nutritional uses as nutrition information is not a 
determining factor in consumer choice and it undermines medical advice and guidance.

Due to the great variation in the energy content of products which exist for different 
population target groups, the stipulation of energy level does not provide any further 
information to the consumer about the product. 

Furthermore, in line with current legislation requirements whereby strict compositional 
criteria are set for infants and toddlers, all PARNUTs products adhere to the minimum and 
maximum levels for energy (kca7lkJ), macro- and micro nutrients. Therefore, the energy 
stipulation should not be a requirement for PARNUTs category. In fact the inclusion could be 
interpreted as misleading. Taking weaning foods as an example, some consumers may see a 
general food product with the same energy as a weaning food and even though the product 
may not be nutritionally suitable for infants/toddlers, believe it to be because of the similar 
energy levels, regardless of protein, saturated fat, sodium levels as the energy is perceived to 
be the most important.

Alteração 569
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração nutricional relativa aos 
nutrientes referidos no n.º 2 do artigo 29.º
deve ser agrupada num só local e, 
conforme adequado, segundo a ordem de 
apresentação prevista na parte C do anexo 
XIII.

2. A declaração nutricional relativa aos 
nutrientes referidos nos n.ºs 1, alínea b) 
e 2 do artigo 29.º deve ser agrupada na 
parte de trás da embalagem segundo a 
ordem de apresentação prevista na parte C 
do anexo XIII.

Se esta declaração nutricional não figurar 
no campo de visão principal, deve ser 

Esta declaração nutricional deve ser 
apresentada sob a forma de quadro, com 
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apresentada sob a forma de quadro, com 
alinhamento dos números se o espaço o 
permitir. Se o espaço não for suficiente, a 
declaração deve figurar em disposição 
linear.

alinhamento dos números se o espaço o 
permitir. Se o espaço não for suficiente, a 
declaração deve figurar em disposição 
linear.

Or. en

Justificação

Clarificação e simplificação.

Alteração 570
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se a declaração nutricional obrigatória 
for apresentada em conjunto com a 
declaração relativa aos nutrientes 
referidos no n.º 2 do artigo 29.º, a ordem 
de apresentação do valor energético e dos 
nutrientes incluídos na declaração será, 
conforme adequado, a ordem prevista na 
parte C do anexo XIII.

Suprimido

Or. en

Justificação

Simplificação
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Alteração 571
Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se a declaração nutricional obrigatória 
for apresentada em conjunto com a 
declaração relativa aos nutrientes 
referidos no n.º 2 do artigo 29.º, a ordem 
de apresentação do valor energético e dos 
nutrientes incluídos na declaração será, 
conforme adequado, a ordem prevista na 
parte C do anexo XIII.

Suprimido

Or. en

Alteração 572
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4 – parágrafo 1-A

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adoptará regras de execução
para estabelecer critérios que determinem 
quando é que os valores ou os nutrientes 
são pouco significativos. Estas medidas, 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento
complementando-o, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Or. es

Justificação

É conveniente não deixar que sejam os operadores a estabelecer o que consideram ser
quantidades pouco significativas. Os critérios devem ser estabelecidos a nível europeu.
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Alteração 573
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o valor energético ou o teor do(s) 
nutriente(s) de um produto for pouco 
significativo, a declaração nutricional 
relativa a esses elementos pode ser 
substituída por uma menção como 
«Contém quantidades não significativas de 
...» na proximidade imediata da declaração 
nutricional, quando esta seja fornecida.

4. Se o valor energético ou a quantidade 
do(s) diferentes nutriente(s) de um produto 
forem pouco significativos, não é exigida a 
respectiva declaração. Uma menção como 
«Contém quantidades não significativas de 
...» pode ser colocada na proximidade 
imediata da declaração nutricional, quando 
esta seja fornecida.

Or. de

Justificação

A alteração destina-se a assegurar que os nutrientes não contidos num género alimentício ou 
apenas presentes em quantidades pouco significativas não tenham de ser indicados. Deve ser 
possível, mas não exigível, uma referência a quantidades pouco significativas.

Alteração 574
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Podem utilizar-se formas gráficas ou 
símbolos para a apresentação da 
declaração nutricional, no âmbito de um 
regime nacional referido no artigo 44.º, 
desde que sejam cumpridas as seguintes 
exigências essenciais:

Suprimido

a) Os modos de apresentação em questão 
não podem induzir o consumidor em erro;
e
b) Devem existir dados comprovativos de 
que o consumidor médio compreende 
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esses modos de apresentação.

Or. de

Justificação

Devido à representação obrigatória das percentagens para as indicações referidas no n.º 2 
do artigo 31.º de forma gráfica, os n.ºs 5 e 6 do artigo 34.º são supérfluos (cf. alteração 
proposta pela mesma deputada ao n.º 1 do artigo 34.º). Outra objecção a que se permita que 
sejam os Estados-Membros a decidir, tal como proposto pela Comissão, se a declaração 
nutricional deve ser apresentada de forma gráfica e por meio de símbolos, assenta no perigo
de que o comércio livre possa ser dificultado por desenvolvimentos muito diferentes nos 
diferentes Estados-Membros.

Alteração 575
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Podem utilizar-se formas gráficas ou 
símbolos para a apresentação da declaração 
nutricional, no âmbito de um regime 
nacional referido no artigo 44.º, desde que 
sejam cumpridas as seguintes exigências 
essenciais:

5. Podem utilizar-se formas gráficas ou
símbolos para a apresentação da declaração 
nutricional, desde que sejam cumpridas as 
seguintes exigências essenciais:

Or. en

Justificação

Devem ser permitidas formas gráficas ou símbolos quer haja regimes nacionais em vigor ou 
não.
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Alteração 576
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Podem utilizar-se formas gráficas ou 
símbolos para a apresentação da declaração 
nutricional, no âmbito de um regime 
nacional referido no artigo 44.º, desde que 
sejam cumpridas as seguintes exigências 
essenciais:

5. Podem utilizar-se formas gráficas ou 
símbolos para a apresentação da declaração 
nutricional, desde que sejam cumpridas as 
seguintes exigências essenciais:

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura a flexibilidade de manter e de desenvolver expressões 
alternativas por meio das quais possa apresentar-se a declaração nutricional, para além das 
formas de expressão referidas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 31.º.

Alteração 577
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Podem utilizar-se formas gráficas ou 
símbolos para a apresentação da declaração 
nutricional, no âmbito de um regime 
nacional referido no artigo 44.º, desde que 
sejam cumpridas as seguintes exigências 
essenciais:

5. Podem utilizar-se formas gráficas ou 
símbolos para a apresentação da declaração 
nutricional, desde que sejam cumpridas as 
seguintes exigências essenciais:

Or. en

Justificação

Os símbolos de nutrientes devem ser harmonizados a nível comunitário a fim de permitir a 
livre circulação de produtos.
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Alteração 578
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode estabelecer regras 
relativas a outros aspectos da 
apresentação da declaração nutricional 
que não os referidos no n.º 5. 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

Coerência com a supressão dos Capítulos VI e VII.

Alteração 579
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode estabelecer regras 
relativas a outros aspectos da 
apresentação da declaração nutricional 
que não os referidos no n.º 5. 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. de

Justificação

À luz da alteração ao n.º 1 do artigo 34.º, apresentada pela mesma deputada, os n.ºs 5 e 6 são 
supérfluos.

Alteração 580
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode estabelecer regras 
relativas a outros aspectos da 
apresentação da declaração nutricional 
que não os referidos no n.º 5. 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

 Coerência com a supressão dos Capítulos VI e VII.

Alteração 581
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A Comissão deve apresentar um 
relatório de avaliação sobre a forma de 
apresentação descrita nos números 
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anteriores cinco anos após a entrada em 
vigor do presente Regulamento.

Or. en

Justificação

Proceder-se-á a uma avaliação das formas de apresentação, a fim de identificar vantagens e 
desvantagens.

Alteração 582
Cristiana Muscardini

Proposta de regulamento
Artigo 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O n.º 1 do artigo 34.º não deve aplicar-se 
aos produtos referidos na Directiva 
89/398/CEE nem às directivas específicas
referidas no n.º 1 do artigo 4.º daquela 
Directiva.

Or. it

Justificação

Os produtos dietéticos são especialmente formulados para satisfazer necessidades 
nutricionais específicas e são frequentemente receitados por médicos. Não é, por isso, 
necessário que os consumidores recebam informação específica sobre o seu conteúdo 
nutricional.

Alteração 583
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Proposta de regulamento
Capítulo V – Título

Texto da Comissão Alteração

Capítulo V Capítulo V
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Informação voluntária sobre os géneros 
alimentícios

Rotulagem obrigatória relativa à origem

Or. en

Justificação

Por motivos de transparência, os consumidores devem saber qual o país de origem de um 
género alimentício. Ter conhecimento da origem do principal ingrediente utilizado num 
alimento transformado representa um elemento essencial que permite ao consumidor fazer 
uma escolha com conhecimento de causa.

Alteração 584
Kathy Sinnott

Proposta de regulamento
Capítulo V – Título

Texto da Comissão Alteração

Capítulo V Capítulo V

Informação voluntária sobre os géneros 
alimentícios

Rotulagem obrigatória relativa à origem

Or. en

Justificação

 Consumers, in addition to having a right to know what their food contains, have a right to 
know where the food comes from. This is becoming more important in the context of the EU's 
response to climate change which takes account of carbon footprints, food miles and food 
production methods and their environmental effects. 

It is the intention of the provision of food information to pursue a high level of protection of 
consumers’ health and interests by providing a basis for final consumers to make informed 
choices and to make safe use of food, with particular regard to health, economic, 
environmental, social and ethical considerations.
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Alteração 585
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

Exigências aplicáveis Suprimido
1. Sempre que seja prestada a título 
voluntário informação abrangida pelo 
presente regulamento, essa informação 
deve cumprir as exigências específicas 
pertinentes nele estabelecidas.
2. Sem prejuízo da rotulagem a efectuar 
em conformidade com a legislação 
comunitária específica, os n.ºs 3 e 4 são 
aplicáveis sempre que o país de origem ou 
o local de proveniência de um género 
alimentício for indicado voluntariamente 
a fim de informar o consumidor de que o 
género alimentício é originário ou 
proveniente da Comunidade Europeia ou 
de um país ou local específico.
3. 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 
igualmente ser indicado o país de origem 
ou o local de proveniência deste(s) 
ingrediente(s).
4. 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.
5. A Comissão adoptará regras de 
execução do disposto no n.º 3. 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 
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n.º 3 do artigo 49.º.
6. 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 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

 Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.

Example of the application of this article:

The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.

Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
cake containing eggs and rich in cocoa.   Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 

According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.
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Alteração 586
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º
Exigências aplicáveis Suprimido

1. Sempre que seja prestada a título 
voluntário informação abrangida pelo 
presente regulamento, essa informação 
deve cumprir as exigências específicas 
pertinentes nele estabelecidas.
2. Sem prejuízo da rotulagem a efectuar 
em conformidade com a legislação 
comunitária específica, os n.ºs 3 e 4 são 
aplicáveis sempre que o país de origem ou 
o local de proveniência de um género 
alimentício for indicado voluntariamente 
a fim de informar o consumidor de que o 
género alimentício é originário ou 
proveniente da Comunidade Europeia ou 
de um país ou local específico.
3. 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 
igualmente ser indicado o país de origem 
ou o local de proveniência deste(s) 
ingrediente(s).
4. 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.
5. A Comissão adoptará regras de 
execução do disposto no n.º 3. 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.
6. 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 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

Para o consumidor, é importante saber de onde vem o produto. Em alguns casos, porém, 
poderá não ser sempre possível indicar um país de origem, visto o conteúdo do produto poder 
vir simultaneamente de países diferentes e mudar diariamente. As actuais regras relativas à 
disposição referente à rotulagem da origem prevêem a indicação da proveniência a título 
voluntário, a menos que a exclusão dessas disposições induza gravemente em erro o 
consumidor quanto à verdadeira origem do produto alimentar. Estas regras devem manter-se
e não ser substituídas por uma nova formulação.

Alteração 587
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

Exigências aplicáveis Exigências aplicáveis

1. Sempre que seja prestada a título 
voluntário informação abrangida pelo 
presente regulamento, essa informação 
deve cumprir as exigências específicas 
pertinentes nele estabelecidas.

1. Sempre que seja prestada a título 
voluntário informação abrangida pelo 
presente regulamento, essa informação 
deve cumprir as exigências nele 
estabelecidas. O n.º 1 do artigo 14.º não se 
aplicará neste caso.

2. Sem prejuízo da rotulagem a efectuar 
em conformidade com a legislação 
comunitária específica, os n.ºs 3 e 4 são 
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aplicáveis sempre que o país de origem ou 
o local de proveniência de um género 
alimentício for indicado voluntariamente 
a fim de informar o consumidor de que o 
género alimentício é originário ou 
proveniente da Comunidade Europeia ou 
de um país ou local específico.
3. 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 
igualmente ser indicado o país de origem 
ou o local de proveniência deste(s) 
ingrediente(s).
4. 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.
5. A Comissão adoptará regras de 
execução do disposto no n.º 3. 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.
6. 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 em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

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

Or. en
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Justificação

Há uma componente obrigatória na rotulagem relativa à origem, portanto os n.ºs 2 a 5 do 
artigo 35.º devem passar para um artigo à parte (novo artigo 26.º, "Origem e Proveniência") 
– juntamente com os outros elementos obrigatórios. Nos casos em que a informação seja 
prestada a título voluntário, poderá eventualmente ser avisado conceder dispensa de 
requisitos referentes à dimensão mínima dos caracteres (n.º 1 do artigo 14.º), caso contrário 
as empresas poderão optar por não prestar a informação em questão. 

Alteração 588
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que seja prestada a título 
voluntário informação abrangida pelo 
presente regulamento, essa informação 
deve cumprir as exigências específicas 
pertinentes nele estabelecidas.

1. Sempre que seja prestada a título 
voluntário informação abrangida pelo 
presente regulamento, essa informação 
deve cumprir as exigências específicas 
pertinentes nele estabelecidas.

2. Sem prejuízo da rotulagem a efectuar 
em conformidade com a legislação 
comunitária específica, os n.os 3 e 4 são 
aplicáveis sempre que o país de origem ou 
o local de proveniência de um género 
alimentício for indicado voluntariamente 
a fim de informar o consumidor de que o 
género alimentício é originário ou 
proveniente da Comunidade Europeia ou 
de um país ou local específico.

Para rótulos de alimentos indicativos de 
propriedades específicas ligadas a 
métodos de produção, bem-estar dos 
animais ou impacto ambiental de um 
alimento, a Comissão, uma vez 
consultadas entidades interessadas 
pertinentes, elaborará uma proposta que 
estabeleça critérios de qualidade que têm 
de ser cumpridos pelos sistemas de 
rotulagem, a fim de assegurar a prestação 
de uma informação exacta e equilibrada e 
evitar que os consumidores sejam 
induzidos em erro.

3. 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 
igualmente ser indicado o país de origem 
ou o local de proveniência deste(s) 
ingrediente(s).
4. No que respeita à carne, exceptuando a 
de bovino, a indicação do país de origem 
ou do local de proveniência pode referir 
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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.
5. A Comissão adoptará regras de 
execução do disposto no n.º 3. 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.
6. 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 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Alteração 589
Jules Maaten

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que seja prestada a título 
voluntário informação abrangida pelo 
presente regulamento, essa informação 
deve cumprir as exigências específicas 
pertinentes nele estabelecidas.

1. Na medida em que seja prestada a título 
voluntário toda ou alguma informação 
abrangida pelo presente regulamento, essa 
informação deve ser coerente com as 
exigências específicas pertinentes nele 
estabelecidas.

Or. en
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Justificação

A inclusão da expressão "deve cumprir" poderá significar que os alimentos que não são 
pré-embalados e os alimentos embalados para venda directa nas instalações, para os quais 
seria prestada informação nutricional a título voluntário, teriam de conter toda e qualquer 
informação exactamente da mesma forma que os alimentos pré-embalados. Isso constitui uma 
sobrecarga para os operadores de empresas do sector alimentar que prestam essa 
informação a título voluntário e desincentivá-los-á de o fazer no futuro, se a legislação for 
aprovada na sua forma actual.

Alteração 590
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que seja prestada a título 
voluntário informação abrangida pelo 
presente regulamento, essa informação 
deve cumprir as exigências específicas 
pertinentes nele estabelecidas.

1. Sempre que seja prestada a título 
voluntário informação abrangida pelo 
presente regulamento, essa informação 
deve ser claramente legível.

Or. en

Justificação

Se se exigir que a informação que é prestada a título voluntário sobre os alimentos seja 
apresentada do mesmo modo que para os produtos aos quais se aplica um requisito
obrigatório, é provável que os produtores deixem de prestar essa informação a título 
voluntário. Desse modo, o impacto da presente proposta é que os consumidores passem a 
receber menos informação do que recebem actualmente.

Alteração 591
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que seja prestada a título 
voluntário informação abrangida pelo 

1. Sempre que seja prestada a título 
voluntário informação abrangida pelo 
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presente regulamento, essa informação 
deve cumprir as exigências específicas
pertinentes nele estabelecidas.

presente regulamento, essa informação 
deve cumprir as exigências pertinentes nele 
estabelecidas, em especial as exigências 
do artigo 7.º.

Or. en

Justificação

O artigo 7.º sobre práticas leais de informação constitui a base mais importante para regimes 
de informação voluntária.

Alteração 592
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Deve ser disponibilizada ao público 
toda a informação pertinente relativa a 
regimes de informação sobre alimentos a 
título voluntário, tal como os critérios 
subjacentes e estudos científicos.

Or. en

Justificação

A disposição é essencial para garantir transparência.

Alteração 593
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo da rotulagem a efectuar em 
conformidade com a legislação 
comunitária específica, os n.ºs 3 e 4 são 

2. Sem prejuízo da rotulagem a efectuar em 
conformidade com a legislação 
comunitária específica, os n.ºs 3 e 4 são 
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aplicáveis sempre que o país de origem ou 
o local de proveniência de um género 
alimentício for indicado voluntariamente a 
fim de informar o consumidor de que o 
género alimentício é originário ou 
proveniente da Comunidade Europeia ou 
de um país ou local específico.

aplicáveis sempre que a indicação do país 
de origem ou do local de proveniência de 
um género alimentício for obrigatória a 
fim de informar o consumidor de que o 
género alimentício é originário ou 
proveniente da Comunidade Europeia ou 
de um país ou local específico.

Or. en

Justificação

Por motivos de transparência, os consumidores devem saber qual o país de origem de um 
género alimentício. Ter conhecimento da origem do principal ingrediente utilizado num 
alimento transformado representa um elemento essencial que permite ao consumidor fazer 
uma escolha com conhecimento de causa.

Alteração 594
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo da rotulagem a efectuar em 
conformidade com a legislação 
comunitária específica, os n.ºs 3 e 4 são 
aplicáveis sempre que o país de origem ou 
o local de proveniência de um género 
alimentício for indicado voluntariamente a 
fim de informar o consumidor de que o 
género alimentício é originário ou 
proveniente da Comunidade Europeia ou 
de um país ou local específico.

2. Sem prejuízo da rotulagem a efectuar em 
conformidade com a legislação 
comunitária específica e para além dos 
requisitos do n.º 1, alínea i), do artigo 9.º, 
os n.ºs 3 e 4 são aplicáveis sempre que a 
informação sobre o país de origem ou o 
local de proveniência de um género 
alimentício for indicada voluntariamente a 
fim de informar o consumidor de que o 
género alimentício é originário ou 
proveniente da Comunidade Europeia ou 
de um país ou local específico.

Or. en

Justificação

Se, para além dos requisitos obrigatórios constantes do n.º 1, alínea i) do artigo 9.º, for 
prestada informação sobre o país de origem de componentes de um género alimentício, esta 
informação deve cumprir o disposto no n.º 2 do artigo 35.º.
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Alteração 595
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo da rotulagem a efectuar em 
conformidade com a legislação 
comunitária específica, os n.ºs 3 e 4 são 
aplicáveis sempre que o país de origem ou 
o local de proveniência de um género 
alimentício for indicado voluntariamente a 
fim de informar o consumidor de que o 
género alimentício é originário ou 
proveniente da Comunidade Europeia ou 
de um país ou local específico.

2. Sem prejuízo da rotulagem a efectuar em 
conformidade com a legislação 
comunitária específica e para além dos 
requisitos do n.º 1, alínea i), do artigo 9.º,
os n.ºs 3 e 4 são aplicáveis sempre que o 
país de origem ou o local de proveniência 
de um género alimentício for indicado 
voluntariamente a fim de informar o 
consumidor de que o género alimentício é 
originário ou proveniente da Comunidade 
Europeia ou de um país ou local específico.

Or. en

Justificação

O n.º 1, alínea i), do artigo 9.º indica os requisitos obrigatórios para a rotulagem do país de 
origem e deve aplicar-se seja como for.

Alteração 596
Kathy Sinnott

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo da rotulagem a efectuar em 
conformidade com a legislação 
comunitária específica, os n.ºs 3 e 4 são 
aplicáveis sempre que o país de origem ou 
o local de proveniência de um género 
alimentício for indicado voluntariamente a 
fim de informar o consumidor de que o 
género alimentício é originário ou 
proveniente da Comunidade Europeia ou 

2. Sem prejuízo da rotulagem a efectuar em 
conformidade com a legislação 
comunitária específica e para além dos 
requisitos do n.º 1, alínea i), do artigo 9.º, 
os n.ºs 3 e 4 são aplicáveis sempre que a
informação sobre o país de origem ou o 
local de proveniência de um género 
alimentício for indicada voluntariamente a 
fim de informar o consumidor de que o 
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de um país ou local específico. género alimentício é originário ou 
proveniente da Comunidade Europeia ou 
de um país ou local específico.

Or. en

Justificação

Os requisitos referentes à obrigatoriedade da rotulagem relativa à origem devem ser 
alargados para impedir que os consumidores sejam induzidos em erro sobre a origem do 
produto e dos principais ingredientes.

Alteração 597
Kathy Sinnott

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.ºs 1-4

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que seja prestada a título 
voluntário informação abrangida pelo 
presente regulamento, essa informação 
deve cumprir as exigências específicas 
pertinentes nele estabelecidas.

1. Sempre que seja prestada a título 
voluntário informação abrangida pelo 
presente regulamento, essa informação 
deve cumprir as exigências específicas 
pertinentes nele estabelecidas.

2. Sem prejuízo da rotulagem a efectuar em 
conformidade com a legislação 
comunitária específica, os n.ºs 3 e 4 são 
aplicáveis sempre que o país de origem ou 
o local de proveniência de um género 
alimentício for indicado voluntariamente a 
fim de informar o consumidor de que o 
género alimentício é originário ou 
proveniente da Comunidade Europeia ou 
de um país ou local específico.

2. Sem prejuízo da rotulagem a efectuar em 
conformidade com a legislação 
comunitária específica, os n.os 3 e 4 são 
aplicáveis sempre que a indicação do país 
de origem ou do local de proveniência de 
um género alimentício for obrigatória a 
fim de informar o consumidor de que o 
género alimentício é originário ou 
proveniente da Comunidade Europeia 
(Estado-Membro) ou de um país ou local 
específico.

3. 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 igualmente ser indicado o 
país de origem ou o local de proveniência 
deste(s) ingrediente(s).

3. 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 igualmente ser indicado o 
país de origem ou o local de proveniência 
deste(s) ingrediente(s). Um ingrediente 
primário deverá ser um ingrediente que 
constitui 50% ou mais do género 
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alimentício.
4. 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.

4. No que respeita às aves de capoeira e à 
carne, exceptuando a de bovino, a 
indicação do país de origem ou do local de 
proveniência referirá o local onde os 
animais tiverem nascido e sido criados
e/ou engordados, isto é, não o local de 
criação, abate, transformação ou 
embalagem. Em alternativa, devem ser 
indicados os diferentes locais de 
nascimento, criação, reprodução, abate, 
transformação e embalagem.

Or. en

Justificação

 The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was a response to consumers' information needs and the same applies 
here.

In the interest of giving clear information to consumers, the country of origin of primary 
ingredients should be disclosed. This will help reduce concealing information required by 
consumers by means of substantial information. 

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was achieved in order to meet consumers information needs and ther very 
same principal applies here.

Alteração 598
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. 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 igualmente ser indicado 
o país de origem ou o local de proveniência 
deste(s) ingrediente(s).

3. 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)
significativo(s), deve igualmente ser 
indicado o país de origem ou o local de 
proveniência deste(s) ingrediente(s).
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Or. en

Justificação

Fornecer informação sobre o país de origem apenas para ingrediente(s) significativo(s) 
evitará que se prestem informações desnecessárias e só fornecerá informação sobre 
ingrediente(s) que represente(m) mais de 50% do género alimentício.

Alteração 599
Antonio De Blasio

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 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.

4. 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 individualmente os 
diferentes locais de nascimento, criação e 
abate.

Or. hu

Justificação

Na sequência de numerosos escândalos no sector alimentar relacionados com produtos à 
base de carne, há que dar aos consumidores europeus – que neste momento se encontram 
numa situação de incerteza – a oportunidade de poderem seguir toda a rota de produtos à 
base de carne nos casos em que o produtor fornece a título voluntário uma indicação 
pormenorizada sobre a origem dos diversos tipos de carne.
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Alteração 600
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 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.

4. No que respeita às aves de capoeira e à 
carne, exceptuando a de bovino, a 
indicação do país de origem ou do local de 
proveniência referirá somente o único 
local onde os animais tiverem nascido e 
sido criados e abatidos no mesmo país ou 
local e não o local de transformação ou 
embalagem. Nos outros casos, devem ser 
indicados os diferentes locais de 
nascimento, criação e abate.

Or. en

Alteração 601
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No caso da fruta e dos legumes 
frescos, apenas o país ou o local de 
produção agrícola pode ser indicado como 
país de origem ou local de proveniência.

Or. en

Justificação

As notícias repetem vezes sem conta que a fruta e os legumes contêm níveis excessivos de 
pesticidas. Uma indicação clara da origem garante liberdade de escolha e pode aumentar a 
confiança dos consumidores na qualidade dos produtos. 
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Alteração 602
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. A Comissão pode estabelecer regras de 
execução relativas aos critérios e condições 
de utilização das menções indicadas a 
título voluntário em conformidade com os 
números anteriores. 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 disposição apenas dirá respeito aos números anteriores.

Alteração 603
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O termo "vegetariano" não devia ser 
aplicado a géneros alimentícios que são
produtos derivados de animais que 
morreram, foram abatidos, ou são 
comidos, ou são feitos a partir de ou com
esses produtos . O termo "vegan" 
("vegetalista") não devia ser aplicado a 
géneros alimentícios que são animais ou 
produtos animais, ou que são feitos a 
partir de ou com esses produtos
(incluindo produtos derivados de animais 
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vivos).

Or. en

Justificação

Actualmente, os termos "vegetariano" e "vegan" ("vegetalista") não estão protegidos 
juridicamente. Isso significa na prática que cada produtor pode marcar o seu produto como 
sendo "vegetariano", mesmo que o não seja. A definição acima referida foi avançada pela 
"Food Standards Agency", do Reino Unido, após anos de discussão.

Alteração 604
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. Em sintonia com o n.º 1 do artigo 3.º, 
deverá ser admissível fornecer 
informação sobre considerações de 
natureza ambiental, social e ética 
relativamente a géneros alimentícios. A 
fim de não incentivar arbitrariamente 
compromissos e de assegurar a 
comparabilidade, a Comissão apresentará 
dentro de [12 meses a partir da entrada 
em vigor do presente regulamento] uma 
proposta legislativa sobre esse tipo de 
critérios relativamente a géneros 
alimentícios.

Or. en

Justificação

Critérios ambientais, sociais e éticos constituem, para muitos consumidores, orientações 
importantes para a tomada de decisões. Portanto, a prestação dessa informação deve ser 
incentivada.
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Alteração 605
Johannes Lebech, Jules Maaten

Proposta de regulamento
Artigo 35 – A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-A
Informação Voluntária sobre Géneros 

Alimentícios
1. Até 1 de Janeiro de 20XX (três anos
após a adopção), a Comissão, em 
conformidade com o procedimento 
referido no n.º 3 do artigo 49.º, 
estabelecerá um símbolo positivo comum 
em matéria de nutrição, para ajudar os 
consumidores a identificar a opção mais 
saudável em categorias de alimentos.
2. Os géneros alimentícios elegíveis para
que lhes seja aposto o símbolo positivo 
comum em matéria de nutrição têm de 
satisfazer critérios especificados pela 
Comissão e perfis de nutrientes
estabelecidos de acordo com o artigo 4.º 
do Regulamento (CE) n.º 1924/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de Dezembro de 2006, relativo às 
alegações nutricionais e de saúde sobre os 
alimentos.
3. Os critérios, tal como referidos no n.º 2, 
serão estabelecidos tendo em conta, em 
particular, o seguinte:
a) a composição nutricional global do 
género alimentício e a presença de 
nutrientes cujo efeito sobre a saúde foi 
cientificamente reconhecido;
b) o papel e a importância do género 
alimentício (ou de categorias de géneros 
alimentícios) e a sua contribuição para a 
dieta da população em geral ou, conforme 
o caso, de determinados grupos de risco, 
incluindo crianças;
Os critérios basear-se-ão em 
conhecimentos científicos sobre dieta e 
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nutrição e a sua relação com a saúde.
Ao estabelecer os critérios, a Comissão 
solicitará à Autoridade que dê parecer 
científico pertinente no prazo de 12 meses.

Or. en

Justificação

 A common positive nutrition symbol would help consumers identify the healthier options 
when purchasing food in the European Union. Food labeled with a positive symbol could for 
example contain less fat, sugars, salt and more dietary fiber than food products of the same 
type not carrying the symbol.  A positive symbol would allow consumers to easily choose the 
healthier option, just by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a 
positive symbol are suitable for all healthy individuals – adults, teenagers and children over a 
certain age. Foods carrying the positive symbol are not ’diet foods’ but are intended for 
everyone who wants to eat a healthy diet.

Alteração 606
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º Suprimido
Apresentação

A informação prestada a título voluntário 
não pode ser apresentada em prejuízo do 
espaço disponível para a informação 
obrigatória.

Or. de

Justificação

As orientações comunitárias sobre legibilidade resolverão a questão.
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Alteração 607
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

A informação prestada a título voluntário 
não pode ser apresentada em prejuízo do 
espaço disponível para a informação 
obrigatória.

Suprimido

Or. en

Justificação

Coerência com a supressão do artigo 35.º.

Alteração 608
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Capítulo VI

Texto da Comissão Alteração

Capítulo suprimido

Or. en

Justificação

As disposições nacionais são contrárias ao princípio da harmonização e da livre circulação 
de mercadorias no mercado interno. 



PE418.219v01-00 52/79 AM\762308PT.doc

PT

Alteração 609
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 37 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão enviará ao Conselho e ao 
Parlamento, no espaço de dois anos após 
a adopção do presente Regulamento, 
propostas legislativas para a declaração 
obrigatória relativa à origem de carne de 
aves de capoeira, carne de suíno e de 
ovino, em sintonia com as actuais regras 
obrigatórias de rotulagem da carne de 
bovino contidas no Regulamento (CE) 
n.º 1760/2000 do Parlamento Europeu e 
do Conselho.

Or. en

Justificação

 While the voluntary origin labelling provisions contained in the draft Regulation provide 
some clarity on the exisitng situation regarding origin labelling, the evidence throughout the 
EU is that Member States are establishing National Origin Labelling Schemes which in 
reality can undermine the proper functioning of the Internal Market. The proposed 
paragraphs 3 & 4 of Article 35 along with any implementing rules should therefore only be 
seen as interim measures. In a spirit of co-operation, rather than try to amend the draft 
Regulation and introduce mandatory origin labelling which could be technically difficult, this 
amendment offers a better choice by mandating the Commission to bring forward compulsory 
origin labelling rules for poultrymeat, pigmeat and sheepmeat within two years of the final 
adoption of this Regulation. The new compulsory origin labelling rules should be in line with 
the existing beef origin labelling rules contained in European Parliament and Council 
Regulation 1760/2000.
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Alteração 610
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Após a entrada em vigor do presente 
Regulamento, a Comissão dará início a 
uma consulta pública sobre a utilização 
de termos como "puro", "original", 
"artesanal", "campestre", "tradicional", 
"autêntico", a que se seguirá a 
apresentação de um Documento de 
Orientação da Comissão sobre a 
utilização desses termos, a fim de que os 
mesmos apenas sejam utilizados em 
sintonia com os princípios e requisitos 
estabelecidos no Capítulo II do presente 
Regulamento.

Or. en

Justificação

 In recent years, a plethora of terms such as ‘pure’, ‘traditional ’, ‘farmhouse’, ‘country style’ 
are used by food companies as a means of marketing their products as being of high quality 
and a particular provenance. What is the use of telling a consumer that the food product they 
purchase has the characteristics of the ‘farmhouse’ when the product is a totally 
manufactured/processed food product. There is nothing wrong or inherently unsafe about the 
food product but it is misleading to seek ‘pure’, ‘farmhouse’, ‘original’ qualities for a food 
product that patently does not possess such characteristics.

The amendment provides for an EU-wide public consultation on this issue to be followed by 
the preparation of a Commission Guidance Document which is mentioned as a way in which 
to deal with this matter in the Commission’s Summary of Consultations on Food Labelling 
rules (December 2006)
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Alteração 611
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Além das menções obrigatórias referidas 
no n.º 1 do artigo 9.º e no artigo 10.º, os 
Estados-Membros podem, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 42.º, exigir menções 
obrigatórias adicionais para categorias ou 
tipos específicos de géneros alimentícios, 
justificadas por motivos:

1. Além das menções obrigatórias referidas 
no n.º 1 do artigo 9.º e no artigo 10.º, os 
Estados-Membros podem, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 42.º, exigir mais 
informações para categorias ou tipos 
específicos de géneros alimentícios, 
justificadas por motivos:

a) De protecção da saúde pública; a) De protecção da saúde pública; ou
b) De defesa dos consumidores; b) De defesa dos consumidores,

permitindo-lhes escolher com 
conhecimento de causa; ou

c) De prevenção de fraudes; c) De prevenção de fraudes; ou
d) De protecção de direitos de propriedade 
industrial e comercial, de indicações de 
proveniência, de denominações de origem 
controladas e de prevenção da concorrência 
desleal.

d) De protecção de direitos de propriedade 
industrial e comercial, de indicações de 
proveniência, de denominações de origem 
controladas e de prevenção da concorrência 
desleal.

Or. en

Justificação

O texto sugerido tenta evitar qualquer confusão com elementos obrigatórios constantes dos 
artigos 9.º e 10.º e melhorar a legibilidade do artigo.

Alteração 612
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas não darão origem a 
obstáculos à livre circulação de 
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mercadorias no mercado interno.

Or. en

Justificação

Se se exigir que a informação que é prestada a título voluntário sobre os alimentos seja 
apresentada do mesmo modo que para os produtos aos quais se aplica um requisito 
obrigatório, é provável que os produtores deixem de prestar essa informação a título 
voluntário. Desse modo, o impacto da presente proposta seria que os consumidores 
passariam a receber menos informação do que recebem actualmente.

Alteração 613
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com base no n.º 1, os 
Estados-Membros podem adoptar medidas 
respeitantes à indicação obrigatória do 
país de origem ou do local de 
proveniência dos géneros alimentícios 
apenas quando exista uma relação 
comprovada entre certas qualidades do 
género alimentício e a sua origem ou 
proveniência. Quando notificarem estas 
medidas à Comissão, os Estados-Membros 
devem fornecer provas de que a maior 
parte dos consumidores atribui 
considerável importância à prestação 
desta informação.

Suprimido

Or. en
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Alteração 614
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com base no n.º 1, os 
Estados-Membros podem adoptar medidas 
respeitantes à indicação obrigatória do 
país de origem ou do local de 
proveniência dos géneros alimentícios 
apenas quando exista uma relação 
comprovada entre certas qualidades do 
género alimentício e a sua origem ou 
proveniência. Quando notificarem estas 
medidas à Comissão, os Estados-Membros 
devem fornecer provas de que a maior 
parte dos consumidores atribui 
considerável importância à prestação 
desta informação.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente disposição é demasiado restritiva e não é conforme à alteração relativa ao n.º 1, 
alínea i), do artigo 9.º.

Alteração 615
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com base no n.º 1, os 
Estados-Membros podem adoptar medidas 
respeitantes à indicação obrigatória do 
país de origem ou do local de 
proveniência dos géneros alimentícios 
apenas quando exista uma relação 
comprovada entre certas qualidades do 

Suprimido
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género alimentício e a sua origem ou 
proveniência. Quando notificarem estas 
medidas à Comissão, os Estados-Membros 
devem fornecer provas de que a maior 
parte dos consumidores atribui 
considerável importância à prestação 
desta informação.

Or. en

Justificação

Por motivos de transparência, os consumidores devem saber qual o país de origem de um 
género alimentício. Ter conhecimento da origem do principal ingrediente utilizado num 
alimento transformado representa um elemento essencial que permite ao consumidor fazer 
uma escolha com conhecimento de causa.

Alteração 616
Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem adoptar 
medidas derrogatórias do n.º 1 do artigo 9.º 
e do n.º 2 do artigo 10.º no caso do leite e 
dos produtos lácteos acondicionados em 
garrafas de vidro destinadas a ser 
reutilizadas.

Os Estados-Membros podem adoptar 
medidas derrogatórias do n.º 1 do artigo 9.º 
e do n.º 2 do artigo 10.º no caso do leite, 
leite fermentado e nata, a que não foram 
acrescentados quaisquer ingredientes 
para além de produtos lácteos e de
culturas de microrganismos essenciais 
para o fabrico, acondicionados em 
garrafas de vidro destinadas a ser 
reutilizadas.

Or. en

Justificação

A alteração assegura que medidas nacionais derrogatórias do n.º 1 do artigo 9.º e do n.º 2 do 
artigo 10.º não se apliquem a produtos lácteos aos quais são acrescentados, por exemplo, 
açúcares, aromatizantes e outros ingredientes não lácteos.
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Alteração 617
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem adoptar 
medidas derrogatórias do n.º 1 do artigo 9.º 
e do n.º 2 do artigo 10.º no caso do leite e 
dos produtos lácteos acondicionados em 
garrafas de vidro destinadas a ser 
reutilizadas.

Os Estados-Membros podem adoptar 
medidas derrogatórias do n.º 1 do artigo 9.º 
e do n.º 2 do artigo 10.º no caso do leite, 
leite fermentado e nata, a que não foram 
acrescentados quaisquer ingredientes 
para além de produtos lácteos e de 
culturas de microrganismos essenciais 
para o fabrico, acondicionados em 
garrafas de vidro destinadas a ser 
reutilizadas.

Or. en

Justificação

A alteração assegura que medidas nacionais derrogatórias do n.º 1 do artigo 9.º e do n.º 2 do 
artigo 10.º não se apliquem a produtos lácteos aos quais são acrescentados, por exemplo, 
açúcares, aromatizantes e outros ingredientes não lácteos.

Alteração 618
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem adoptar 
medidas derrogatórias do n.º 1 do artigo 9.º 
e do n.º 2 do artigo 10.º no caso do leite e 
dos produtos lácteos acondicionados em 
garrafas de vidro destinadas a ser 
reutilizadas.

Os Estados-Membros podem adoptar 
medidas derrogatórias do n.º 1 do artigo 9.º 
e do n.º 2 do artigo 10.º no caso do leite, 
leite fermentado e nata, a que não foram 
acrescentados quaisquer ingredientes 
para além de produtos lácteos e de 
culturas de microrganismos essenciais 
para o fabrico, acondicionados em 
garrafas de vidro destinadas a ser 
reutilizadas.
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Or. en

Justificação

A alteração assegura que medidas nacionais derrogatórias do n.º 1 do artigo 9.º e do n.º 2 do 
artigo 10.º não se apliquem a produtos lácteos aos quais são acrescentados, por exemplo, 
açúcares, aromatizantes e outros ingredientes não lácteos.

Alteração 619
Kathy Sinnott

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem adoptar 
medidas derrogatórias do n.º 1 do artigo 9.º 
e do n.º 2 do artigo 10.º no caso do leite e 
dos produtos lácteos acondicionados em 
garrafas de vidro destinadas a ser 
reutilizadas.

Os Estados-Membros podem adoptar 
medidas derrogatórias do n.º 1 do artigo 9.º 
e do n.º 2 do artigo 10.º no caso do leite, 
leite fermentado e nata, a que não foram 
acrescentados quaisquer ingredientes 
para além de produtos lácteos e de 
culturas de microrganismos essenciais 
para o fabrico, acondicionados em 
garrafas de vidro destinadas a ser 
reutilizadas.

Or. en

Justificação

Não deve ser permitido que leite e produtos lácteos aos quais são acrescentados, por 
exemplo, açúcares, aromatizantes e outros ingredientes não lácteos sejam derrogados dos 
requisitos constantes do n.º 1 do artigo 9.º e do n.º 2 do artigo 10.º.
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Alteração 620
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

Artigo 40.º
 Bebidas alcoólicas Suprimido

Até serem adoptadas as disposições 
comunitárias referidas na alínea e) do 
artigo 20.º, os Estados-Membros podem 
manter as regras nacionais relativas à 
enumeração dos ingredientes das bebidas 
com teor alcoólico superior a 1,2% em 
volume.

Or. en

Justificação

Já não é necessário, porque a alínea e) do artigo 20.º foi suprimida noutra alteração.

Alteração 621
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

Até serem adoptadas as disposições 
comunitárias referidas na alínea e) do 
artigo 20.º, os Estados-Membros podem 
manter as regras nacionais relativas à 
enumeração dos ingredientes das bebidas 
com teor alcoólico superior a 1,2% em 
volume.

Suprimido

Or. en
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Justificação

O regulamento deve aplicar-se também a bebidas alcoólicas. Por consequência, o presente
artigo, tal como o último parágrafo do n.º 1, alínea b), do artigo 29.º são suprimidos.

Alteração 622
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

Até serem adoptadas as disposições 
comunitárias referidas na alínea e) do 
artigo 20.º, os Estados-Membros podem 
manter as regras nacionais relativas à 
enumeração dos ingredientes das bebidas 
com teor alcoólico superior a 1,2% em 
volume.

Até serem adoptadas as disposições 
comunitárias referidas na alínea e) do 
artigo 20.º, os Estados-Membros que, à 
data da entrada em vigor do presente 
Relatório, já tenham regras nacionais, 
podem manter essas regras relativas à 
enumeração dos ingredientes das bebidas 
com teor alcoólico superior a 1,2% em 
volume.

Or. en

Justificação

Como a proposta de um novo regulamento da UE visa harmonizar e simplificar as regras de
rotulagem, faz sentido garantir que, em áreas onde estão previstas novas regras 
comunitárias, não sejam introduzidas novas medidas nacionais. No entanto, onde já existirem 
essas regras nacionais, elas deverão manter-se até que as regras comunitárias entrem em 
vigor.

Alteração 623
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 41

Texto da Comissão Alteração

Medidas nacionais relativas aos géneros 
alimentícios não pré-embalados

Géneros alimentícios não pré-embalados

1. Os Estados-Membros podem adoptar 1. No que respeita aos géneros 
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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.

alimentícios referidos no n.º 4 do artigo 
13.º, serão apresentadas as menções 
previstas no n.º 1, alínea c), do artigo 9.º.

2. 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.

2. Os Estados-Membros podem decidir
tornar obrigatórias algumas ou todas as 
outras menções enumeradas nos artigos 
9.º e 10.º, ou elementos dessas menções.

3. Os Estados-Membros podem adoptar 
regras pormenorizadas relativas ao modo 
como vai ser disponibilizada a informação 
referida nos n.ºs 1 e 2.

3. Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto das 
medidas referidas nos n.ºs 1 e 2.

4. Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto das 
medidas referidas nos n.ºs 1 e 2.

Or. en

Justificação

Devido às dificuldades de rotulagem inerentes aos géneros alimentícios que não são
pré-embalados, estes devem, em princípio, ficar isentos da maioria dos requisitos de 
rotulagem - à excepção de informação relativa a alergénios. Os Estados-Membros devem 
reter a flexibilidade de decidir qual a melhor maneira de disponibilizar a informação aos 
consumidores.

Alteração 624
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Proposta de regulamento
Artigo 41

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem adoptar 1. Os Estados-Membros podem adoptar 
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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.

regras pormenorizadas relativas ao modo 
como têm de ser concretizadas as menções 
previstas nos artigos 9.º e 10.º, que eles 
podem tornar obrigatórias, 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.

2. 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.
3. Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto das 
medidas referidas nos n.ºs 1 e 2.

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão o texto das medidas referidas 
no n.º 1.

Or. en

Justificação

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for result a change of regime for non-
prepacked foodstuffs, making all the rules contained in the proposal directly applicable to 
non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all of the 
requirements. It is not justified to change the rules for this category of products as there is 
almost no cross-border activity for non-prepacked food, hence no single market concern in 
case of different national rules. Moreover, provisions for prepacked foodstuff are not feasible 
in practice for non-prepacked foodstuffs.

Alteração 625
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 41

Texto da Comissão Alteração

Medidas nacionais relativas aos géneros 
alimentícios não pré-embalados

Medidas nacionais
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1. 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.

1. 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.

2. 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.

2. 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.

3. Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto das 
medidas referidas nos n.ºs 1 e 2.

3. Os Estados-Membros podem decidir 
não tornar obrigatória uma declaração 
nutricional (n.º 1, alínea l) do artigo 9.º) 
para géneros alimentícios pré-embalados 
e refeições preparados e fornecidos 
directamente ao consumidor final por 
estabelecimentos retalhistas ou 
estabelecimentos de restauração colectiva, 
se esses géneros alimentícios e refeições 
forem produzidos de uma forma não 
normalizada devido à qual os ingredientes 
e as receitas possam variar 
frequentemente.

Or. en

Justificação

Os alimentos ou as refeições pré-embalados preparados por pequenos estabelecimentos 
retalhistas ou estabelecimentos de restauração colectiva são produzidos de uma forma não 
normalizada em que os ingredientes e as receitas podem variar frequentemente, talvez mesmo 
diariamente. É, por isso, importante que esses tipos de géneros alimentícios sejam isentos da 
exigência de uma declaração nutricional, seja em geral, seja conferindo aos 
Estados-Membros o direito de estabelecer regras para essas categorias, tal como já foram 
concedidas para géneros alimentícios não pré-embalados.
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Alteração 626
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. 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.

1. 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. As menções 
referidas no n.º 1, alínea c), do artigo 9.º
serão, em todo o caso, indicadas de modo 
a que o consumidor possa verificá-las sem 
fazer perguntas.

Or. de

Justificação

 Eine verpflichtende Kennzeichnung allergener Zutaten ist zu begrüßen. Darüber hinaus ist 
allerdings erforderlich, auch die Art und Weise dieser Information verpflichtend zu regeln: 
Informationen, die nur auf aktive Nachfrage des Verbrauchers offenbart werden, setzen die 
Überwindung einer psychologischen Hemmschwelle voraus. Die Information ist deshalb vom 
Lebensmittelunternehmer dergestalt vorzuhalten, dass der Verbraucher sie ohne Nachfrage 
einsehen kann, beispielsweise durch Schilder in der Nähe der Lebensmittel oder Auslage 
eines Zutatenverzeichnisses im Verkaufsraum.

Alteração 627
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem decidir não 
tornar obrigatórias algumas das menções 

2. Os Estados-Membros podem decidir não 
tornar obrigatórias algumas das menções 
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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.

referidas no n.º 1, exceptuando as previstas 
no n.º 1, alínea c), do artigo 9.º e no artigo 
10.º, desde que o consumidor ou os 
estabelecimentos de restauração colectiva 
sejam suficientemente informados.

Or. en

Justificação

É essencial que os requisitos do Anexo III sobre "géneros alimentícios cuja rotulagem deve 
incluir uma ou mais menções adicionais" (por exemplo, géneros alimentícios embalados em 
determinados gases, géneros alimentícios com elevado teor de cafeína, etc.) vigorem também 
para géneros alimentícios não pré-embalados.

Alteração 628
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão consultará o Comité 
Permanente da Cadeia Alimentar e da 
Saúde Animal instituído pelo n.º 1 do 
artigo 58.º do Regulamento (CE) n.º 
178/2002, quando julgue útil tal consulta 
ou quando um Estado-Membro o solicite.

2. A Comissão consultará o Comité 
Permanente da Cadeia Alimentar e da 
Saúde Animal instituído pelo n.º 1 do 
artigo 58.º do Regulamento (CE) n.º 
178/2002. A Comissão instituirá também 
um procedimento de notificação formal 
para todas as entidades interessadas, em 
sintonia com as disposições estabelecidas 
na Directiva 98/34.

Or. en

Justificação

Os procedimentos actuais para a introdução de novas medidas em matéria de rotulagem 
enfermam de falta de transparência e não há requisitos para a consulta de entidades 
interessadas externas. Como as novas regras de rotulagem vão exercer um impacto negativo 
sobre a livre circulação de mercadorias, é importante que as medidas propostas sejam 
amplamente apreciadas, dando-se às entidades interessadas uma oportunidade de se 
pronunciarem. As propostas não devem ser aprovadas antes de avaliada a sua 
compatibilidade com as liberdades do mercado interno.
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Alteração 629
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Directiva 98/34/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de Junho 
de 1998, relativa a um procedimento de 
informação no domínio das normas e 
regulamentações técnicas, não se aplica 
às medidas abrangidas pelo procedimento 
de notificação especificado nos n.ºs 1 a 4.

Suprimido

Or. en

Justificação

A proposta de alteração do n.º 2 do artigo 42.º introduz um requisito relativo a um 
procedimento de notificação transparente que envolve consumidores e produtores. Esse 
processo é extremamente importante quando se procede à apreciação de nova informação 
sobre rotulagem. Faz, portanto, sentido eliminar a isenção do controlo formal de quaisquer 
novas propostas de rotulagem.

Alteração 630
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 43

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adoptar regras 
pormenorizadas de execução do presente 
capítulo. 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 referido no n.º 2 do 
artigo 49.º.

A Comissão pode adoptar regras 
pormenorizadas de execução do presente 
capítulo. 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 referido no n.º 3 do 
artigo 49.º.

Or. de
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Justificação

A correcção e o ajustamento do número em questão colocam-no em sintonia com o processo 
de comitologia previsto.

Alteração 631
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 43

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adoptar regras 
pormenorizadas de execução do presente 
capítulo. 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 referido no n.º 2 do 
artigo 49.º.

A Comissão pode adoptar regras 
pormenorizadas de execução do presente 
capítulo. 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 forem elaboradas medidas para alterar elementos não essenciais do presente regulamento
complementando-o, as mesmas devem ser adoptadas em conformidade com o procedimento
de regulamentação com controlo.

Alteração 632
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Capítulo VII

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO VII Capítulo suprimido
ESTABELECIMENTO DE REGIMES 

NACIONAIS
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Or. en

Justificação

As disposições nacionais são contrárias ao princípio da harmonização e da livre circulação 
de mercadorias no mercado interno.

Alteração 633
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 44 – título

Texto da Comissão Alteração

Regimes nacionais Regimes voluntários dos 
Estados-Membros

Or. en

Justificação

 It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation.  Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging 
and is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to 
continue as it will inform future discussions on interpretive labelling.

Alteração 634
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem adoptar, 
recomendar ou aprovar de outro modo 
regimes nacionais que consistam 
exclusivamente em regras não vinculativas, 
tais como recomendações, directrizes, 

1. Os Estados-Membros podem adoptar, 
recomendar ou aprovar de outro modo 
regimes nacionais que consistam 
exclusivamente em regras não vinculativas, 
tais como recomendações, directrizes, 
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normas ou quaisquer outras disposições 
não vinculativas (doravante designados 
"regimes nacionais") que visem garantir a 
aplicação das disposições seguintes, em 
conformidade com as exigências essenciais 
que estas prevêem:

normas ou quaisquer outras disposições 
não vinculativas (doravante designados 
"regimes nacionais") que visem garantir a 
aplicação do n.º 2 do artigo 33.º, relativo a 
formas de expressão adicionais da 
declaração nutricional, em conformidade 
com as exigências essenciais que estas 
prevêem:

a) N.º 2 do artigo 33.º, relativo às formas 
adicionais de expressão da declaração 
nutricional;
b) N.º 5 do artigo 34.º, relativo à 
apresentação da declaração nutricional.

Or. de

Justificação

Devido à alteração do artigo 34.º, apresentada pela mesma deputada, a qual introduz em 
todos os Estados-Membros a rotulagem nutricional obrigatória de forma gráfica, não é 
necessária a lista constante do artigo 44.º.

Alteração 635
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem adoptar, 
recomendar ou aprovar de outro modo 
regimes nacionais que consistam 
exclusivamente em regras não 
vinculativas, tais como recomendações, 
directrizes, normas ou quaisquer outras 
disposições não vinculativas (doravante 
designados "regimes nacionais") que 
visem garantir a aplicação das disposições 
seguintes, em conformidade com as 
exigências essenciais que estas prevêem:

1. Os Estados-Membros podem adoptar, 
recomendar ou aprovar de outro modo 
regimes nacionais. Estes Regimes 
Nacionais visarão garantir a aplicação das 
disposições seguintes e assegurar que elas 
estejam em conformidade com as 
exigências essenciais que estas prevêem:

a) N.º 2 do artigo 33.º, relativo às formas 
adicionais de expressão da declaração 
nutricional;

a) N.º 2 do artigo 33.º, relativo às formas 
adicionais de expressão da declaração 
nutricional;
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b) N.º 5 do artigo 34.º, relativo à 
apresentação da declaração nutricional.

b) N.º 5 do artigo 34.º, relativo à 
apresentação da declaração nutricional.

Or. en

Justificação

 It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation.  Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging 
and is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to 
continue as it will inform future discussions on interpretive labelling.

Alteração 636
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem estabelecer 
regimes nacionais por sua própria iniciativa 
ou a pedido das partes interessadas, em 
conformidade com os princípios e 
exigências gerais previstos nos capítulos II 
e III do presente regulamento e:

3. Os Estados-Membros podem estabelecer 
regimes nacionais, para além dos 
enumerados no n.º 1, por sua própria 
iniciativa ou a pedido das partes 
interessadas, em conformidade com os 
princípios e exigências gerais previstos nos
capítulos II e III do presente regulamento 
e:

a) No seguimento de estudos de consumo 
rigorosos; e

a) No seguimento de estudos de consumo 
rigorosos e dados científicos robustos; e

b) Após uma ampla consulta de uma vasta 
gama de partes interessadas, com base nas 
melhores práticas.

b) Após uma ampla consulta de uma vasta 
gama de partes interessadas, com base nas 
melhores práticas.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros têm e devem poder continuar a ter regimes nacionais noutras áreas que 
não a da nutrição e devem ser autorizados a partilhar experiências entre si.
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Alteração 637
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
comunicar à Comissão informações 
circunstanciadas sobre os regimes 
nacionais referidos no n.º 1, incluindo um 
identificador dos géneros alimentícios 
rotulados em conformidade com esses 
regimes. A Comissão porá essa 
informação ao dispor do público, 
designadamente através de uma página 
criada para esse efeito na Internet.

Or. en

Justificação

Os regimes Nacionais e a orientação não podem ser tratados de igual modo, devendo ser 
separados e colocados em duas secções diferentes no presente artigo. Os Estados-Membros 
têm orientação sobre boas práticas noutras áreas da rotulagem, incluindo clareza, país de 
origem e rotulagem relativa à "possibilidade de conter" alergénios. Este Capítulo é um 
veículo para estas abordagens inovadoras e para alcançar a melhor prática no sector 
alimentar através de meios não regulamentares.

Alteração 638
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os regimes nacionais devem incluir 
mecanismos adequados destinados a 
permitir que o consumidor identifique os 
géneros alimentícios rotulados em 
conformidade com estes regimes, controlar 
o nível de conformidade com os regimes e 

4. Os regimes nacionais podem incluir 
mecanismos adequados destinados a 
permitir que o consumidor identifique os 
géneros alimentícios rotulados em 
conformidade com estes regimes, controlar 
o nível de conformidade com os regimes e 
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avaliar o seu impacto. avaliar o seu impacto.

Or. en

Justificação

Nem sempre é viável que os géneros alimentícios que obedecem à orientação sobre boas 
práticas sejam marcados com um identificador. Por exemplo, como é que isso se aplicaria a 
um género alimentício que obedece a 5 das 20 recomendações na orientação? O artigo tem 
de reflectir esta situação.

Alteração 639
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão informações circunstanciadas 
sobre os regimes nacionais referidos no n.º 
1, incluindo um identificador dos géneros 
alimentícios rotulados em conformidade 
com esses regimes. A Comissão porá essa 
informação ao dispor do público, 
designadamente através de uma página 
criada para esse efeito na Internet.

5. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão informações circunstanciadas 
sobre os regimes nacionais e a orientação 
sobre boas práticas referida no presente
artigo. A Comissão porá essa informação 
ao dispor do público, designadamente 
através de uma página criada para esse 
efeito na Internet.

Or. en

Alteração 640
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão informações circunstanciadas 
sobre os regimes nacionais referidos no n.º 
1, incluindo um identificador dos géneros 
alimentícios rotulados em conformidade 

5. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão informações circunstanciadas 
sobre os regimes nacionais referidos no n.º 
1, tais como os critérios subjacentes e 
estudos científicos, incluindo um 
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com esses regimes. A Comissão porá essa 
informação ao dispor do público, 
designadamente através de uma página 
criada para esse efeito na Internet.

identificador dos géneros alimentícios 
rotulados em conformidade com esses 
regimes. A Comissão porá essa informação 
ao dispor do público, designadamente 
através de uma página criada para esse 
efeito na Internet.

Or. en

Justificação

Esta disposição é essencial para garantir transparência relativamente a regimes nacionais.

Alteração 641
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 51-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 51.º-A
Alterações ao Regulamento (CE) n.º 
104/2000
No artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 
104/2000 é aditada a seguinte alínea:
d) se o peixe provém de uma unidade 
populacional sujeita a um plano de 
recuperação adoptado pela UE.

Or. en

Justificação

É do maior interesse para a decisão de compra de muitos consumidores saber se a unidade 
populacional da espécie em questão está ameaçada de extinção. Portanto, o artigo relativo à 
informação para o consumidor no Regulamento (CE) n.º 104/2000 do Conselho que 
estabelece a organização comum de mercado no sector dos produtos da pesca e da 
aquicultura deve ser alterado de modo a permitir que os consumidores tomem uma decisão 
com conhecimento de causa.
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Alteração 642
Péter Olajos

Proposta de regulamento
Artigo 53

Texto da Comissão Alteração

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

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

O n.º 1 do artigo 14.º é aplicável a partir de 
[primeiro dia do mês que se segue a um 
período de três anos após a entrada em 
vigor].

O n.º 1 do artigo 14.º é aplicável a partir de 
[primeiro dia do mês que se segue a um 
período de três anos após a entrada em 
vigor].

Os artigos 29.º a 34.º são aplicáveis a partir 
de [primeiro dia do mês que se segue a um 
período de três anos após a entrada em 
vigor], excepto no caso dos géneros 
alimentícios rotulados por operadores de 
empresas do sector alimentar que, à data de 
entrada em vigor, empreguem menos de 10 
trabalhadores e cujo volume de negócios 
anual e/ou balanço anual total não excedam 
2 milhões de euros, em que são aplicáveis a 
partir de [primeiro dia do mês que se segue 
a um período de cinco anos após a entrada 
em vigor].

Os artigos 29.º a 34.º são aplicáveis a partir 
de [primeiro dia do mês que se segue a um 
período de três anos após a entrada em 
vigor], excepto no caso dos géneros 
alimentícios rotulados por operadores de 
empresas do sector alimentar que, à data de 
entrada em vigor, empreguem menos de 10
trabalhadores e cujo volume de negócios 
anual e/ou balanço anual total não excedam 
2 milhões de euros, em que são aplicáveis a 
partir de [primeiro dia do mês que se segue 
a um período de cinco anos após a entrada 
em vigor].

Os géneros alimentícios colocados no 
mercado antes da data de aplicação do 
presente Regulamento que não obedeçam 
ao disposto no mesmo podem ser 
comercializados até se esgotarem todas as 
existências.
O n.º 1 do artigo 17.º aplicar-se-á a partir 
de [primeiro dia do mês que se segue a um 
período de quinze anos após a entrada em 
vigor] 

Or. en

Justificação

Transição: Alinhamento com o n.º 3 do artigo 3.º. A fim de abranger o longo ciclo de vida 
dos produtos.
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15 anos: As garrafas de vidro destinadas a ser reutilizadas e marcadas de forma indelével 
têm grande longevidade, podendo voltar a ser cheias até 30 a 40 vezes, consoante as 
tecnologias de produção.

Alteração 643
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 53

Texto da Comissão Alteração

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

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

O n.º 1 do artigo 14.º é aplicável a partir de 
[primeiro dia do mês que se segue a um 
período de três anos após a entrada em 
vigor].

O n.º 1 do artigo 14.º é aplicável a partir de 
[primeiro dia do mês que se segue a um 
período de três anos após a entrada em 
vigor].

Os artigos 29.º a 34.º são aplicáveis a partir 
de [primeiro dia do mês que se segue a um 
período de três anos após a entrada em 
vigor], excepto no caso dos géneros 
alimentícios rotulados por operadores de 
empresas do sector alimentar que, à data de 
entrada em vigor, empreguem menos de 10 
trabalhadores e cujo volume de negócios 
anual e/ou balanço anual total não excedam 
2 milhões de euros, em que são aplicáveis a 
partir de [primeiro dia do mês que se segue 
a um período de cinco anos após a entrada 
em vigor].

Os artigos 29.º a 34.º são aplicáveis a partir 
de [primeiro dia do mês que se segue a um 
período de três anos após a entrada em 
vigor], excepto no caso dos géneros 
alimentícios rotulados por operadores de 
empresas do sector alimentar que, à data de 
entrada em vigor, empreguem menos de 50 
trabalhadores e cujo volume de negócios 
anual e/ou balanço anual total não excedam 
2 milhões de euros, em que são aplicáveis a 
partir de [primeiro dia do mês que se segue 
a um período de cinco anos após a entrada 
em vigor].

Os géneros alimentícios colocados no 
mercado antes da data de aplicação do 
presente Regulamento que não obedeçam 
ao disposto no mesmo podem ser 
comercializados até se esgotarem todas as 
existências.
O n.º 1 do artigo 17.º aplicar-se-á a partir 
de [primeiro dia do mês que se segue a um 
período de quinze anos após a entrada em 
vigor]

Or. en
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Alteração 644
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 53

Texto da Comissão Alteração

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

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

O n.º 1 do artigo 14.º é aplicável a partir de 
[primeiro dia do mês que se segue a um 
período de três anos após a entrada em 
vigor].

O n.º 1 do artigo 14.º é aplicável a partir de 
[primeiro dia do mês que se segue a um 
período de três anos após a entrada em 
vigor].

Os artigos 29.º a 34.º são aplicáveis a partir 
de [primeiro dia do mês que se segue a um 
período de três anos após a entrada em 
vigor], excepto no caso dos géneros 
alimentícios rotulados por operadores de 
empresas do sector alimentar que, à data de 
entrada em vigor, empreguem menos de 10 
trabalhadores e cujo volume de negócios 
anual e/ou balanço anual total não excedam 
2 milhões de euros, em que são aplicáveis a 
partir de [primeiro dia do mês que se segue 
a um período de cinco anos após a entrada 
em vigor].

Os artigos 29.º a 34.º são aplicáveis a partir 
de [primeiro dia do mês que se segue a um 
período de três anos após a entrada em 
vigor], excepto no caso dos géneros 
alimentícios rotulados por operadores de 
empresas do sector alimentar que, à data de 
entrada em vigor, empreguem menos de 50 
trabalhadores e cujo volume de negócios 
anual e/ou balanço anual total não excedam 
2 milhões de euros, em que são aplicáveis a 
partir de [primeiro dia do mês que se segue 
a um período de cinco anos após a entrada 
em vigor].

Os géneros alimentícios postos em 
circulação antes da entrada em vigor do 
presente Regulamento podem continuar a 
ser postos em circulação até se esgotarem 
as existências.

Or. de

Justificação

As regras especiais para PME e o número dos seus trabalhadores têm de ser formulados em 
termos mais alargados para serem eficazes. Aos géneros alimentícios postos em circulação 
antes da entrada em vigor do presente Regulamento, deve ser concedida a possibilidade de 
continuarem à venda enquanto durarem as existências.
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Alteração 645
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 53

Texto da Comissão Alteração

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

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

O n.º 1 do artigo 14.º é aplicável a partir 
de [primeiro dia do mês que se segue a um 
período de três anos após a entrada em 
vigor].
Os artigos 29.º a 34.º são aplicáveis a partir 
de [primeiro dia do mês que se segue a um 
período de três anos após a entrada em 
vigor], excepto no caso dos géneros 
alimentícios rotulados por operadores de 
empresas do sector alimentar que, à data 
de entrada em vigor, empreguem menos 
de 10 trabalhadores e cujo volume de 
negócios anual e/ou balanço anual total 
não excedam 2 milhões de euros, em que 
são aplicáveis a partir de [primeiro dia do 
mês que se segue a um período de cinco 
anos após a entrada em vigor].

Os artigos 29.º a 34.º são aplicáveis a partir 
de [primeiro dia do mês que se segue a um 
período de cinco anos após a entrada em 
vigor]

Os géneros alimentícios rotulados antes 
da entrada em vigor podem ser postos em 
circulação até se esgotarem 
completamente as existências.
Os requisitos a cumprir nos termos do n.º 
1 do artigo 17.º serão aplicáveis a partir 
de [o primeiro dia do mês que se segue a 
um período de quinze anos após a entrada 
em vigor].

Or. de

Justificação

 Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist 
festgelegt werden – in Übereinstimmung mit dem Artikel 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL 
und NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
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(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle. 

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann.
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