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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Introdução:

Este novo regulamento revoga duas directivas:
- a Directiva 2000/13/CE relativa à rotulagem dos géneros alimentícios,
- a Directiva 90/496/CE relativa à rotulagem nutricional dos géneros alimentícios.

Este regulamento tem por objectivo criar um quadro jurídico regulamentar para as 
informações que figuram nas embalagens dos géneros alimentícios. Surge no contexto de uma 
tomada de consciência geral quanto à importância de uma alimentação mais saudável. Com 
efeito, os consumidores europeus são cada vez mais sensíveis ao conteúdo dos produtos 
alimentares, graças às campanhas de informação organizadas tanto pela Comissão Europeia 
como pelos Estados-Membros. Além disso, vários grupos industriais introduziram já 
melhorias na rotulagem dos seus produtos, em resposta aos pedidos dos consumidores. 

Os efeitos gerados por este regulamento deverão permitir que os consumidores disponham de 
informações claras, compreensíveis e legíveis que lhes permitam fazer escolhas no âmbito 
alimentar com total conhecimento de causa.

Orientações propostas pelo parecer da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento 
Rural:

Informação obrigatória sobre os géneros alimentícios
Para além das menções obrigatórias propostas pela Comissão, a Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural adoptou um compromisso que exige a indicação da proveniência para 
certos tipos de produtos. A referência à origem é suprimida: com efeito, quando se fala do 
país de origem, pode tratar-se do país onde se processou a última transformação da 
mercadoria (Regulamento (CEE) n.° 2913/92 do Conselho que estabelece o Código 
Aduaneiro Comunitário). Ora, a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural deseja 
que, entre as indicações das embalagens, figure, nomeadamente, o local de colheita das frutas 
e produtos hortícolas, o local de captura do pescado, o local onde nasceram e foram criados os 
animais, e não apenas a indicação dos países onde foram cozinhados ou fumados. É por isso 
que preferimos aqui falar em local de proveniência. Com efeito, cada europeu deve poder 
saber de onde provêm os géneros que consome, para fazer uma escolha mais avisada 
(nomeadamente, para saber se compra "local" ou não) e para poder determinar a "pegada 
ecológica" do género alimentício. Estes imperativos de transparência e de rastreabilidade 
constituem a base dos direitos dos consumidores. A Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural torna, pois, obrigatória, a indicação do local de proveniência para os 
géneros alimentícios não transformados e os géneros alimentícios mono-ingredientes 
(entendendo-se por mono-ingrediente qualquer alimento que, para além de sal, açúcar, 
especiarias, água, aditivos, aromas ou enzimas contém um único ingrediente), bem como para 
os ingredientes primários à base de carne e produtos lácteos dos alimentos compostos. Além 
disso, para as carnes que não sejam de bovino, o local de proveniência só pode ser um único 
local se os animais tiverem nascido e sido criados e abatidos num mesmo país ou local. Nos 
demais casos, é necessário especificar os diferentes locais de nascimento, criação e abate.
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Quanto à forma como são apresentadas as menções obrigatórias, estas devem figurar de forma 
clara, legível e compreensível a fim de evitar qualquer risco de confusão por parte do 
consumidor. A obrigação de os caracteres terem, pelo menos, 3 mm não é ajustada: o 
resultado será o aumento do tamanho das embalagens, com efeitos negativos sobre o 
ambiente. Por essa razão, a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural propõe que 
o tamanho dos caracteres das menções obrigatórias seja adaptado ao tamanho das embalagens, 
com um mínimo de 1 mm para as embalagens cuja superfície da face maior, ou cujo rótulo, 
estejam compreendidos entre 25 e 100 cm2 e um mínimo de 1,2 mm para as embalagens cuja 
superfície da face maior, ou cujo rótulo, sejam superiores a 100 cm2. Além disso, é 
indispensável garantir um contraste significativo entre os caracteres impressos e o fundo.

A fim de garantir a compreensão dos rótulos e melhorar a eficácia do presente regulamento, é 
conveniente implementar programas de informação e formação a nível europeu. Com efeito, é 
necessário que os consumidores europeus disponham de conhecimentos mais exaustivos na 
matéria a fim de poderem escolher com total conhecimento de causa. Em certos países, são 
levados a efeito programas de educação destinados aos adultos, como, por exemplo, cursos 
nocturnos, bem como programas educativos para crianças logo a partir da mais tenra idade. 
Existem nas escolas secundárias da Bélgica "comissões de Saúde" que agrupam professores, 
educadores e cozinheiros que se dedicam à promoção de produtos sãos e de uma cozinha 
equilibrada. É primordial promover estes programas em toda a Europa a fim de dotar os 
consumidores com os instrumentos necessários para uma alimentação mais sã e mais 
equilibrada. As estruturas associativas que trabalham neste sentido devem ser apoiadas e 
reforçadas, já que constituem uma interface essencial para a sensibilização dos cidadãos 
europeus.

Além disso, quando a Comissão autoriza a transmissão de certas informações obrigatórias por 
outro meio que não o rótulo, essa transmissão pode processar-se graças às novas tecnologias 
da informação e da comunicação. Pode-se imaginar que, através de terminais electrónicos 
colocados nos supermercados, os consumidores tenham acesso ao conjunto das informações 
obrigatórias no acto de compra.

Declaração nutricional obrigatória
A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural considera que, para uma melhor 
informação do consumidor, é indispensável acrescentar na declaração nutricional obrigatória 
os ácidos gordos trans industriais, as proteínas e as fibras; é igualmente necessário fazer uma 
distinção entre os açúcares naturais e os edulcorantes adicionados. No entanto, opõe-se a 
qualquer nova adenda de informações, com base numa consideração lógica: demasiada 
informação é má informação. 

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural alterou igualmente a proposta da 
Comissão no tocante à apresentação da declaração nutricional obrigatória. Solicita que a 
indicação do valor energético seja expressa em kcal no canto inferior direito da frente da 
embalagem, devendo o texto restante da rotulagem nutricional ser integralmente inscrito no 
mesmo campo de visão, em forma de quadro, num único e mesmo sítio. 

Bebidas alcoólicas
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As bebidas alcoólicas não estão abrangidas pelas propostas precisamente por serem 
alcoólicas. Seria errado rotular estes produtos de uma forma susceptível de induzir em erro o 
consumidor ou incentivar o seu consumo inapropriado. Seria, de igual modo, inoportuno que 
estas propostas discriminassem e distorcessem a concorrência entre produtos concorrentes. Na 
proposta inicial da Comissão, o vinho, a cerveja e as bebidas espirituosas estão isentos da 
obrigação de indicação das menções obrigatórias por um período de 5 anos. Por esse motivo, 
a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural propõe que, para haver uma maior 
equidade, todas as bebidas alcoólicas (ou seja, as bebidas cujo teor de álcool seja superior a 
1,2%) fiquem isentas, com excepção das as bebidas mistas que contenham álcool, também 
designadas por "alcopops". Estas bebidas induzem os jovens consumidores em erro devido à 
presença de um elevado teor de álcool cujo gosto é dissimulado pela água gasosa açucarada. 
Não devem, por conseguinte, ter direito a isenção: a lista dos ingredientes e a declaração 
nutricional devem ser indicadas para que os jovens consumidores tenham conhecimento de 
qual é o conteúdo destas bebidas.

Alimentos não pré-embalados
A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural apoia a proposta da Comissão que 
visa exigir a menção dos ingredientes alergéneos para os alimentos não pré-embalados. No 
entanto, a fim de manter o actual "statu quo" e não impor demasiadas restrições aos 
vendedores de alimentos não pré-embalados, a Comissão da Agricultura propõe a inversão da 
proposta da Comissão no tocante às outras menções obrigatórias: a indicação destas menções 
não deveria ser obrigatória, salvo se um Estado-Membro adoptar regras que exijam a 
indicação parcial ou total das mesmas. Além disso, os ingredientes alergéneos são 
comunicados, a pedido do cliente, no local de venda.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) A correlação entre alimentação e 
saúde e a escolha de uma alimentação 
adequada correspondente às necessidades 
individuais são temas de interesse para o 
grande público. O Livro Branco da 
Comissão sobre uma estratégia para a 
Europa em matéria de problemas de saúde 

(10) A correlação entre alimentação e 
saúde e a escolha de uma alimentação 
adequada correspondente às necessidades 
individuais são temas de interesse para o 
grande público. O Livro Branco da 
Comissão sobre uma estratégia para a 
Europa em matéria de problemas de saúde 
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ligados à nutrição, ao excesso de peso e à 
obesidade refere que a rotulagem 
nutricional constitui um instrumento 
importante de informação dos 
consumidores sobre a composição dos 
alimentos, que os ajuda a fazer escolhas 
informadas. A estratégia comunitária em 
matéria de Política dos Consumidores para 
2007-2013 sublinha que esta possibilidade 
de fazer escolhas informadas é 
fundamental tanto para assegurar uma 
verdadeira concorrência como para garantir 
o bem-estar dos consumidores. O 
conhecimento dos princípios básicos da 
nutrição e uma informação adequada sobre 
as características nutritivas dos alimentos 
ajudariam significativamente os 
consumidores a fazer tais escolhas.

ligados à nutrição, ao excesso de peso e à 
obesidade refere que a rotulagem 
nutricional constitui um método de 
informação dos consumidores sobre a 
composição dos alimentos e de ajuda a 
fazer escolhas informadas. As campanhas 
de educação e informação conduzidas 
pelos Estados-Membros são um 
instrumento importante para melhorar a
capacidade de compreensão dos 
consumidores da informação sobre os 
alimentos. A estratégia comunitária em 
matéria de Política dos Consumidores para 
2007-2013 sublinha que esta possibilidade 
de fazer escolhas informadas é 
fundamental tanto para assegurar uma 
verdadeira concorrência como para garantir 
o bem-estar dos consumidores. O 
conhecimento dos princípios básicos da 
nutrição e uma informação adequada sobre 
as características nutritivas dos alimentos 
ajudariam significativamente os 
consumidores a fazer tais escolhas. Para 
tal, há que financiar programas de 
formação que permitam aos cidadãos 
europeus adquirir, ou melhorar, os seus 
conhecimentos na matéria. Este objectivo 
poderia igualmente ser atingido através de 
programas de informação e de educação 
veiculados pela Internet. Deste modo, os 
consumidores disporiam de um máximo 
de instrumentos que lhes permitiria fazer 
escolhas com pleno conhecimento de 
causa.

Justificação

Deve ficar claro que os Estados-Membros são responsáveis pelo financiamento dos 
programas de informação e educação, a fim de reduzir a saída de verbas do orçamento 
comunitário. 

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 14 
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Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de definir uma abordagem 
abrangente e evolutiva da informação 
prestada aos consumidores sobre os 
géneros alimentícios que consomem, deve 
ser estabelecida uma definição lata da 
legislação em matéria de informação sobre 
os géneros alimentícios, englobando 
disposições gerais e específicas, bem como 
uma definição lata da informação sobre os 
géneros alimentícios, que abranja também 
a informação fornecida por outros meios 
além da rotulagem.

(14) A fim de definir uma abordagem 
abrangente e evolutiva da informação 
prestada aos consumidores sobre os 
géneros alimentícios que consomem, deve 
ser estabelecida uma definição lata da 
legislação em matéria de informação sobre 
os géneros alimentícios, englobando 
disposições gerais e específicas, bem como 
uma definição lata da informação e das 
acções de sensibilização sobre os géneros 
alimentícios, que abranja também a 
informação fornecida por outros meios 
além da rotulagem.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 15 

Texto da Comissão Alteração

(15) As regras comunitárias devem aplicar-
se unicamente às empresas, cuja natureza 
implica uma certa continuidade das 
actividades e um certo grau de 
organização. Operações como a
manipulação, serviço e venda ocasionais 
de géneros alimentícios por pessoas 
singulares em eventos como vendas de 
caridade ou festas e reuniões da 
comunidade local, por exemplo, não são 
abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

(15) As regras comunitárias devem aplicar-
se unicamente às empresas, cuja natureza 
implica uma certa continuidade das 
actividades e um certo grau de 
organização. Operações como a entrega de 
produtos alimentares a terceiros, o serviço 
e venda ocasionais de géneros alimentícios 
por pessoas singulares, por exemplo, em 
vendas de caridade ou festas e reuniões da 
comunidade local, bem como a venda de 
alimentos através das diferentes formas de 
comercialização directa pelos 
agricultores, não são abrangidas pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento. Para que, sobretudo, as 
pequenas e médias empresas de produção 
artesanal e comércio a retalho de 
alimentos, entre as quais também figuram 
os estabelecimentos de restauração 
colectiva, não sejam submetidas a 
encargos excessivos, os produtos não pré-
embalados devem ser excluídos da 
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obrigatoriedade de rotulagem.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) A legislação em matéria de 
informação sobre os géneros alimentícios 
deve ser suficientemente flexível para 
poder adaptar se às novas exigências dos 
consumidores neste domínio e deve
garantir a coerência entre a protecção do 
mercado interno e as diferenças de 
percepção por parte dos consumidores dos 
vários Estados Membros.

(16) A legislação em matéria de 
informação sobre os géneros alimentícios 
deve igualmente basear-se nas exigências 
dos consumidores neste domínio e não
deve bloquear a inovação no sector 
alimentar. A possibilidade de as empresas 
do sector alimentar prestarem 
voluntariamente informações 
suplementares garante uma flexibilidade 
adicional.

Justificação

As inovações servem os interesses do consumidor. Só estará garantida uma suficiente 
flexibilidade no contexto da nova legislação, se as empresas do sector alimentar puderem 
reagir aos novos desejos do consumidor através da prestação voluntária de informações 
suplementares. 

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) No entanto, só devem ser 
estabelecidas novas exigências respeitantes 
a informações obrigatórias sobre os 
géneros alimentícios se estas forem 
necessárias, em conformidade com os 
princípios de subsidiariedade, 
proporcionalidade e sustentabilidade.

(19) No entanto, só devem ser 
estabelecidas novas exigências respeitantes 
a informações obrigatórias sobre os 
géneros alimentícios se estas forem 
necessárias, em conformidade com os 
princípios de subsidiariedade, 
proporcionalidade, transparência e 
sustentabilidade.
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Justificação

Para manter a coerência com os actuais objectivos da União Europeia para um mercado 
interno em perfeito funcionamento é crucial que todas as partes interessadas sejam 
notificadas de qualquer nova exigência, que seguidamente deverá ser por elas 
cuidadosamente examinada para verificar se se justifica e se não vai impedir a livre 
circulação de mercadorias.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 20 

Texto da Comissão Alteração

(20) As disposições em matéria de 
informação sobre os géneros alimentícios 
devem proibir a utilização de informações 
susceptíveis de induzir o consumidor em 
erro ou que atribuam virtudes medicinais 
aos alimentos. Para ser eficaz, esta 
proibição deve ser extensiva à publicidade 
e à apresentação dos alimentos.

(20) Para além das normas já em vigor 
contra a publicidade enganosa, as 
disposições em matéria de informação 
sobre os géneros alimentícios devem 
proibir a utilização de informações 
susceptíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular, no que se refere ao 
teor energético, à origem ou à composição 
dos alimentos. Para ser eficaz, esta 
proibição deve ser extensiva à publicidade 
e à apresentação dos alimentos.

Justificação

Convém notar que já existem regras sobre a publicidade enganosa. A publicidade de 
produtos com propriedades medicinais já se encontra enquadrada pelo 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. 

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Importa elaborar uma lista de todas as 
informações obrigatórias que devem, em 
princípio, ser fornecidas para todos os 
géneros alimentícios destinados ao 
consumidor final e aos estabelecimentos de 

(22) Importa elaborar uma lista de todas as 
informações obrigatórias que devem ser 
fornecidas para todos os géneros 
alimentícios destinados ao consumidor 
final e aos estabelecimentos de restauração 
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restauração colectiva. Essa lista deve 
incluir as informações já exigidas ao abrigo 
da legislação em vigor, uma vez que estas 
são geralmente consideradas como um 
direito adquirido valioso no domínio da 
informação dos consumidores.

colectiva. Essa lista deve incluir as 
informações já exigidas ao abrigo da 
legislação em vigor, uma vez que estas são 
geralmente consideradas como um direito 
adquirido valioso no domínio da 
informação dos consumidores.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) As novas tecnologias da 
informação e da comunicação podem 
desempenhar um papel importante na 
transmissão de informações 
complementares aos consumidores. Com 
efeito, permitem intercâmbios de 
informação céleres e pouco dispendiosos. 
É possível imaginar que os consumidores 
tenham acesso a informações 
complementares através de terminais 
colocados nos supermercados que, por 
leitura do código de barras, forneceriam 
informações sobre o produto. De igual 
modo, é possível prever que os 
consumidores acedam a informações 
suplementares através de uma página na 
Internet. 

Justificação

As novas tecnologias têm um papel importante a desempenhar em prol de uma melhor 
compreensão pelos consumidores das informações relativas aos produtos que compram.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para que seja possível ter em conta as 
modificações e evoluções no domínio da 

(23) Para que seja possível ter em conta as 
modificações e evoluções no domínio da 
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informação sobre os géneros alimentícios, 
importa conferir competências à Comissão 
para alterar a lista de informações 
obrigatórias mediante a adição ou 
supressão de determinadas menções e para 
permitir que certas menções sejam 
fornecidas através de meios alternativos. A 
consulta das partes interessadas deverá 
facilitar a introdução atempada de 
alterações específicas das exigências 
aplicáveis em matéria de informação sobre 
os géneros alimentícios.

informação sobre os géneros alimentícios, 
importa conferir competências à Comissão 
para alterar a lista de informações 
obrigatórias mediante a adição ou 
supressão de determinadas menções e para 
permitir que certas menções sejam 
fornecidas através de meios alternativos. A 
consulta pública de todas as partes 
interessadas deverá facilitar a introdução 
atempada de alterações específicas das 
exigências aplicáveis em matéria de 
informação sobre os géneros alimentícios.

Justificação

Qualquer modificação da lista de exigências da rotulagem obrigatória tem um impacto 
significativo sobre a indústria alimentar. Importa, por isso, que a legislação indique 
claramente que todas as partes interessadas têm de ser consultadas sempre que se tencione 
acrescentar novas exigências, garantindo desse modo a transparência do procedimento e 
dando a todas as partes a possibilidade de emitir a sua opinião.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 25 

Texto da Comissão Alteração

(25) Os rótulos dos alimentos devem ser 
claros e compreensíveis, para que os 
consumidores que assim o desejem possam 
fazer escolhas alimentares mais bem 
informadas. Os estudos mostram que a
legibilidade é um factor importante no que 
respeita à influência potencial das 
informações do rótulo no público e que a
impressão em caracteres pequenos é uma 
das principais causas de insatisfação dos 
consumidores no que respeita aos rótulos 
dos alimentos.

(25) Os rótulos dos alimentos devem ser 
claros e compreensíveis, para que os 
consumidores que assim o desejem possam 
fazer escolhas alimentares fundamentadas. 
Os estudos mostram que uma boa
legibilidade é um factor importante no que 
respeita à influência potencial das 
informações do rótulo no público e que a
aposição de informações ilegíveis no 
produto é uma das principais causas de 
insatisfação dos consumidores no que 
respeita aos rótulos dos alimentos.
Consequentemente, factores como o tipo 
de letra, a cor e o contraste devem ser 
considerados conjuntamente.

Alteração 11
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Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Existem já disposições comunitárias 
específicas sobre a rotulagem do vinho. O
Regulamento (CE) n.º 1493/1999 do 
Conselho, de 17 de Maio de 1999, que 
estabelece a organização comum do 
mercado vitivinícola1, prevê um conjunto 
exaustivo de normas técnicas que 
englobam todas as práticas enológicas, 
métodos de preparação e modos de 
apresentação e rotulagem dos vinhos, 
garantindo assim a cobertura de todas as 
etapas da cadeia, bem como a protecção e 
informação adequada dos consumidores. 
Em particular, este regulamento descreve 
com precisão e de forma exaustiva, numa 
lista positiva de práticas e tratamentos 
enológicos, as substâncias que podem ser 
utilizadas no processo de produção e as 
respectivas condições de utilização; 
qualquer prática não incluída nesta lista é 
proibida. Por conseguinte, afigura-se 
adequado, nesta fase, isentar o vinho da 
obrigação de enumerar os ingredientes e de 
fornecer uma declaração nutricional. Tendo 
em vista assegurar uma abordagem 
coerente em relação às condições 
estabelecidas para o vinho, serão aplicáveis 
as mesmas isenções no que respeita à 
cerveja e às bebidas espirituosas, tal como 
definidas no n.º 1 do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de […], relativo à 
definição, designação, apresentação, 
rotulagem e protecção das indicações 
geográficas das bebidas espirituosas e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 1576/89 
do Conselho2. No entanto, a Comissão 
elaborará um relatório cinco anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento 
e, se necessário, poderá propor exigências 
específicas no contexto do mesmo.

(28) Existem já disposições comunitárias 
específicas sobre a rotulagem do vinho. O
Regulamento (CE) n.º 479/2008 do 
Conselho, de 29 de Abril de 2008, que 
estabelece a organização comum do 
mercado vitivinícola, e que altera os 
regulamentos (CE) n.º 1493/1999, (CE) 
n.º 1782/2003, (CE) n.º 1290/2005, (CE) 
n.º 3/2008, e que revoga os regulamentos 
(CEE) n.º 2392/86 e (CE) n.º 1493/19991,
prevê um conjunto exaustivo de normas 
técnicas que englobam todas as práticas 
enológicas, métodos de preparação e 
modos de apresentação e rotulagem dos 
vinhos, garantindo assim a cobertura de 
todas as etapas da cadeia, bem como a 
protecção e informação adequada dos 
consumidores. Em particular, este 
regulamento descreve com precisão e de 
forma exaustiva, numa lista positiva de 
práticas e tratamentos enológicos, as 
substâncias que podem ser utilizadas no 
processo de produção e as respectivas 
condições de utilização; qualquer prática 
não incluída nesta lista é proibida. Por 
conseguinte, afigura-se adequado, nesta 
fase, isentar o vinho da obrigação de 
enumerar os ingredientes e de fornecer 
uma declaração nutricional. Tendo em 
vista assegurar uma abordagem coerente 
em relação às condições estabelecidas para 
o vinho, serão aplicáveis as mesmas 
isenções no que respeita à cerveja, aos 
vinhos licorosos, aos espumantes, aos 
vinhos aromatizados e produtos similares 
obtidos a partir de frutos outros que a 
uva, a cerveja de frutos e às bebidas 
espirituosas, tal como definidas no n.º 1 do 
artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º 110/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de Janeiro de 2008, 
relativo à definição, designação, 
apresentação, rotulagem e protecção das 
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indicações geográficas das bebidas 
espirituosas e que revoga o Regulamento
(CEE) n.° 1576/89 do Conselho2. No 
entanto, a Comissão elaborará um relatório 
cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento e, se necessário, 
poderá propor exigências específicas no 
contexto do mesmo.

____________________

1 JO L 179 de 14.07.99, p. 1.
____________________

1JO L 148 de 6.6.2008, p. 1.
2 JO L [ …] de […], p.[…].  2 JO L 39 de 13.2.2008, p.16.

Justificação

Os vinhos aromatizados, cujo componente principal é o vinho e aos quais é aditado um 
número limitado de ingredientes naturais, ficariam sujeitos a discriminação, quando 
comparados com a cerveja e destilados, relativamente aos quais é admitida a utilização de 
aditivos artificiais, com o grave risco de sequelas comerciais no caso de certos produtos.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A indicação do país de origem ou do 
local de proveniência de um género 
alimentício deve ser fornecida sempre que 
a ausência dessa indicação for susceptível 
de induzir os consumidores em erro quanto 
ao país de origem ou local de proveniência 
reais desse produto. Nos outros casos, a 
indicação do país de origem ou do local 
de proveniência será deixada ao critério 
dos operadores das empresas do sector 
alimentar. Em qualquer dos casos, o país 
de origem ou o local de proveniência 
devem ser indicados de uma forma que não 
induza o consumidor em erro e com base 
em critérios claramente definidos que 
garantam condições equitativas para a 
indústria e permitam que o consumidor 
compreenda melhor as informações 
relacionadas com o país de origem ou o 
local de proveniência dos géneros 
alimentícios. Tais critérios não serão 

(29) A indicação do país de origem ou do 
local de proveniência de um género 
alimentício deve ser fornecida sempre que 
a ausência dessa indicação for susceptível 
de induzir os consumidores em erro quanto 
ao país de origem ou local de proveniência 
reais desse produto. Além disso, para 
garantir uma maior transparência e 
rastreabilidade, o local de origem deve ser 
indicado para os alimentos não 
transformados, os alimentos 
mono-ingredientes e os ingredientes 
primários à base de carne e produtos 
lácteos dos alimentos compostos. Em 
qualquer dos casos, o país de origem ou o 
local de proveniência devem ser indicados 
de uma forma que não induza o 
consumidor em erro e com base em 
critérios claramente definidos que 
garantam condições equitativas para a 
indústria e permitam que o consumidor 
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aplicáveis às indicações relativas ao nome 
ou endereço dos operadores das empresas 
do sector alimentar.

compreenda melhor as informações 
relacionadas com o país de origem ou o 
local de proveniência dos géneros 
alimentícios.

Justificação

O local de proveniência do ingrediente primário à base de carne e produtos lácteos do 
género alimentício deveria ser indicado nas embalagens, para que cada consumidor pudesse 
fazer uma escolha avisada. Relativamente aos géneros alimentícios compostos, o relator está 
consciente das consequências que esta medida terá para as empresas, nomeadamente a 
necessidade de alterar regularmente as embalagens em função dos abastecimentos. 
Considera, no entanto, que se trata de um esforço indispensável para o bem-estar dos 
consumidores e para um tratamento mais equitativo dos produtores. 

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) De um modo geral, os consumidores
não estão conscientes do contributo 
potencial das bebidas alcoólicas para a sua 
alimentação. Por conseguinte, importa 
garantir que seja prestada informação
sobre o teor em nutrientes, em especial 
das bebidas mistas que contenham álcool.

(34) Os consumidores devem estar
conscientes do contributo potencial das 
bebidas alcoólicas para a sua alimentação. 
Por conseguinte, durante o período de 
isenção, a Comissão e as partes 
interessadas relevantes deveriam efectuar 
estudos para decidir qual a informação
mais útil para o consumidor e qual o 
método mais eficaz de apresentar essa 
informação.

Justificação

O facto de isentar as bebidas alcoólicas desta proposta justifica-se pelo seu teor de álcool. É 
necessário estar atento para que as medidas que visam informar os consumidores não os 
induzam em erro ou não incentivem um consumo inadequado. A Comissão e as partes 
interessadas deveriam, por conseguinte, procurar obter os meios adequados para informarem 
os consumidores de forma útil e eficaz.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 37 
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Texto da Comissão Alteração

(37) Dado o nível actual dos 
conhecimentos no domínio da nutrição, a 
informação fornecida deve ser simples e de 
fácil compreensão, a fim de chamar a 
atenção do consumidor médio e atingir os 
fins informativos a que se destina. Os 
estudos realizados indicam que, ao 
tomarem decisões de compra, os 
consumidores consideram útil a
informação apresentada no campo de 
visão principal, a «frente da embalagem». 
Por conseguinte, a fim de assegurar que os 
consumidores possam ver prontamente as 
informações nutricionais essenciais quando 
compram alimentos, estas informações 
devem constar do campo de visão
principal do rótulo.

(37) Dado o nível actual dos 
conhecimentos no domínio da nutrição, a 
informação fornecida deve ser simples e de 
fácil compreensão, a fim de chamar a 
atenção do consumidor médio e atingir os 
fins informativos a que se destina. Os 
estudos relativos ao posicionamento da 
referida informação são inconclusivos. Por 
conseguinte, a fim de assegurar que os 
consumidores possam ver prontamente as 
informações nutricionais essenciais quando 
compram alimentos, estas informações 
devem constar, todas elas, do mesmo
campo de visão.

Justificação

O consumidor médio consideraria mais conveniente e fácil a compreensão de um rótulo, caso 
todas as informações essenciais constassem do mesmo campo de visão. Tal significa 
invariavelmente que, do rótulo traseiro, constarão todas as informações de que os 
consumidores necessitam para fazerem escolhas informadas. 

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Os Estados-Membros não devem 
poder adoptar outras disposições para além 
das estabelecidas pelo presente 
regulamento no domínio por ele 
harmonizado, salvo no caso de este o 
prever especificamente.

(42) Os Estados-Membros não devem 
poder adoptar outras disposições para além 
das estabelecidas pelo presente 
regulamento no domínio por ele 
harmonizado, salvo no caso de este o 
prever especificamente. Além disso, as 
exigências nacionais em matéria de 
rotulagem podem criar obstáculos à livre 
circulação no mercado interno, os 
Estados-Membros devem demonstrar por 
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que razão tais medidas são necessárias e 
apresentar as iniciativas que irão tomar 
para que essas medidas sejam aplicadas 
da maneira o menos restritiva possível 
para o comércio.

Justificação

Uma das principais razões desta proposta é simplificar as regras e garantir o funcionamento 
do mercado interno. Como as regras nacionais agravam os custos para a indústria e 
complicam a livre circulação de mercadorias, devem ser exigidas provas de que a sua 
aplicação se justifica, mostrando, além disso, de que forma o seu funcionamento é compatível 
com a livre circulação de mercadorias.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Para que as partes interessadas, 
particularmente as pequenas e médias 
empresas, possam prestar informações 
nutricionais sobre os seus produtos, a 
aplicação das medidas que tornam esta 
informação obrigatória deve processar-se 
gradualmente, recorrendo a longos
períodos de transição, e deve prever-se um 
período de transição adicional para as 
microempresas.

(49) Para que as partes interessadas, 
particularmente as pequenas e médias 
empresas, possam prestar informações 
nutricionais sobre os seus produtos, a 
aplicação das medidas que tornam esta 
informação obrigatória deve processar-se 
gradualmente, recorrendo a períodos de 
transição adequados, e deve prever-se um 
período de transição adicional para as 
microempresas. Convém igualmente 
prever uma ajuda financeira da União 
para ajudar estas pequenas e médias 
empresas do sector agrícola a obter os 
conhecimentos científicos necessários 
para a avaliação dos valores nutritivos 
dos seus produtos. De igual modo, os 
empresários deste sector deveriam 
também beneficiar de programas de 
formação que lhes permitisse melhorar as 
suas competências nesta matéria.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Os géneros alimentícios originários 
de países terceiros só podem ser 
distribuídos no mercado da União desde 
que cumpram os requisitos do presente 
regulamento.

Justificação

No interesse dos consumidores, os géneros alimentícios originários de países terceiros devem 
cumprir os requisitos de rotulagem. 

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

g) «Local de proveniência», qualquer local 
indicado como sendo o local de onde
provém o género alimentício, mas que não 
seja o «país de origem» tal como definido
em conformidade com os artigos 23.º a 
26.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do 
Conselho;

g) «Local de proveniência», país ou região
onde os produtos ou ingredientes 
agrícolas são inteiramente obtidos, em 
conformidade com o n.° 2 do artigo 23.º 
do Regulamento (CEE) n.° 2913/92 do 
Conselho;

Justificação

 É conveniente definir correctamente o local de proveniência. O n.° 2 do artigo 23.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do Conselho oferece uma definição perfeita para o relator, 
embora o termo em francês (obtido) seja mal escolhido. Em particular, entende-se por 
obtidos num local os produtos do reino vegetal que aí são colhidos e os animais vivos que aí 
nasceram e foram criados. O relator não aceita que o local de transformação possa ser 
considerado o local de proveniência.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

g-A) "País de origem", local de origem do 
produto ou ingrediente agrícola, em 
conformidade com os artigos 23.º a 26.º 
do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do 
Conselho;

Justificação

Convém acrescentar a definição do "país de origem" para estabelecer uma distinção com o 
local de proveniência.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

p) «Ingrediente(s) significativo(s)», o 
ingrediente de um género alimentício que 
represente mais de 50% do mesmo;

Suprimido

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 3, n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando sejam estabelecidas novas 
exigências no quadro da legislação em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios, importa ter em conta a 
necessidade de prever um período 
transitório, após a sua entrada em vigor, 
durante o qual os géneros alimentícios cuja 
rotulagem não cumpra as novas exigências
possam ser colocados no mercado e as 
existências dos géneros alimentícios 
colocados no mercado antes do termo do 
período transitório possam continuar a ser 
vendidas até ao seu esgotamento.

3. Quando forem estabelecidos novos 
requisitos no quadro da legislação em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios, se tais exigências não 
disserem respeito à protecção da saúde 
humana, será concedido um período 
transitório após a sua entrada em vigor, 
durante o qual os géneros alimentícios cuja 
rotulagem não cumpra os novos requisitos
possam ser colocados no mercado e as 
existências dos géneros alimentícios 
colocados no mercado antes do termo do 
período transitório possam continuar a ser 
vendidas até ao seu esgotamento.
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Justificação

Para facilitar o bom funcionamento do mercado interno e reduzir ao mínimo os resíduos de 
embalagens, é normal prever um período transitório quando se estabelecem novas exigências 
de rotulagem, a não ser que possa existir um risco imediato para a saúde pública, caso em 
que tal período pode não ser uma opção.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As novas disposições em matéria de 
rotulagem entrarão em vigor com base em 
prazos uniformes de aplicação fixados 
pela Comissão, após consulta das partes 
interessadas, segundo o procedimento 
referido no artigo 290.º do TFUE.

Justificação

A transposição fragmentada das novas disposições em matéria de rotulagem surte, apesar 
dos prazos transitórios, um impacto considerável nos custos de concepção de novos rótulos, 
assim como na gestão de existências de produtos, rótulos e embalagens para os géneros 
alimentícios. Sendo assim, a nova legislação em matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios deverá ser aplicada com base num calendário uniforme, como inicialmente 
proposto pela Comissão.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 4 –n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Informação sobre a identidade, a 
composição, as propriedades ou outras 
características do género alimentício;

a) Informação sobre a identidade, a 
composição, as quantidades, as
propriedades ou outras características do 
género alimentício;

Alteração 24
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii) 

Texto da Comissão Alteração

iii) ao impacto na saúde, incluindo os 
riscos e consequências ligados a um 
consumo nocivo e perigoso do género 
alimentício;

Suprimido

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 4, n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao ponderar a necessidade de impor 
informação obrigatória sobre os géneros 
alimentícios, importa ter em conta o facto 
de a maioria dos consumidores considerar 
necessárias determinadas informações às 
quais atribuem um valor significativo, ou 
quaisquer benefícios para o consumidor
comummente reconhecidos, que lhes
permitam escolher com conhecimento de 
causa.

2. Ao ponderar a necessidade de impor 
informação obrigatória sobre os géneros 
alimentícios, importa ter em conta os 
potencias custos e benefícios para as 
partes interessadas que transmitem
determinadas informações às quais 
atribuem um valor significativo, ou 
quaisquer benefícios comummente 
reconhecidos, que permitam aos 
consumidores escolher com conhecimento 
de causa.

Justificação

A instauração de novas regras de rotulagem só deve avançar se existirem estudos práticos 
que provem as vantagens das novas exigências. Os custos da prestação de nova informação 
não devem ser desproporcionados. As alterações aos rótulos têm consequências significativas 
para os produtores da UE e as importações de países terceiros; deve encontrar-se um 
equilíbrio entre as necessidades dos consumidores e dos produtores.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Parlamento Europeu e o Conselho 
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podem, em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 114.º do 
TFUE, estabelecer uma lista não 
exaustiva das afirmações e termos, cuja 
utilização, em conformidade com o n.º 1, 
deve, em quaisquer circunstâncias, ser 
proibida ou limitada.

Justificação

A alteração proposta visa manter a disposição em vigor na legislação relativa aos alimentos 
(Directiva 2000/13/CE), que exige a acção colectiva dos Estados-Membros na eventualidade 
de ser necessário impor limitações à utilização das alegações e termos específicos que 
figuram nos rótulos. Na ausência de tal disposição, os países poderiam legislar e as 
definições poderiam facilmente divergir de um Estado-Membro para outro, criando assim 
entraves ao comércio no mercado interno.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 7, n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo de derrogações previstas 
na legislação comunitária aplicável às 
águas minerais naturais e aos géneros 
alimentícios destinados a uma alimentação 
especial, a informação sobre os géneros 
alimentícios não deve atribuir a um género 
alimentício propriedades de prevenção, de 
tratamento e de cura de doenças humanas, 
nem mencionar tais propriedades.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 8, n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores das empresas do sector 
alimentar devem assegurar, nas empresas 
sob o seu controlo, que a informação 
relativa aos géneros alimentícios não pré-
embalados seja transmitida ao operador 

5. Os operadores das empresas do sector 
alimentar devem assegurar, nas empresas 
sob o seu controlo, que a informação 
relativa aos géneros alimentícios não pré-
embalados seja disponibilizada ao 
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que recebe estes géneros alimentícios, para
que, se for o caso, as informações 
obrigatórias especificadas no n.º 1, alíneas 
a) a c) e f), do artigo 9.º possam ser 
fornecidas ao consumidor final.

operador que comercializa estes géneros 
alimentícios, para lhe permitir, caso tal lhe 
seja solicitado, fornecer as informações 
obrigatórias especificadas no n.º 1, alíneas 
a) a c) e f), do artigo 9.º ao consumidor 
final.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A quantidade líquida do género 
alimentício;

e) A quantidade líquida do género 
alimentício no momento da embalagem;

Justificação

A quantidade líquida de um género alimentício pode variar entre o momento da produção e o 
momento da venta e do consumo. O produtor apenas tem influência sobre a quantidade 
líquida no momento da embalagem e não pode ser responsabilizado por eventuais alterações 
da quantidade líquida no momento da venda e/ou do consumo do género alimentício.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea h) 

Texto da Comissão Alteração

h) O nome ou a firma e o endereço do 
fabricante ou do acondicionador ou de um 
vendedor estabelecido na Comunidade;

h) O nome, a firma ou a marca registada e 
o endereço do fabricante ou do 
acondicionador e, no caso dos produtos 
provenientes de países terceiros, de um 
vendedor estabelecido na União.

Justificação

Em conformidade com o princípio da igualdade de tratamento dos produtos comunitários e 
dos produtos importados, é relevante proceder à indicação do importador, caso estejamos 
perante produtos importados de países terceiros. 

Alteração 31
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) O país de origem ou o local de 
proveniência, quando a omissão desta 
indicação for susceptível de induzir 
significativamente em erro o consumidor 
quanto ao país de origem ou local de 
proveniência reais do género alimentício, 
em especial se a informação que 
acompanha o género alimentício, ou o 
rótulo no seu conjunto, puderem sugerir 
que o género alimentício tem um país de
origem ou local de proveniência diferente; 
nestes casos, a indicação deve ser feita em 
conformidade com as regras previstas nos 
n.ºs 3 e 4 do artigo 35.º e as estabelecidas 
em aplicação do n.º 5 do artigo 35.º.

i) O local de proveniência deve ser 
indicado:

- quando a omissão desta indicação for 
susceptível de induzir significativamente 
em erro o consumidor quanto ao país de 
origem ou local de proveniência reais do 
género alimentício, em especial se a 
informação que acompanha o género 
alimentício, ou o rótulo no seu conjunto, 
puderem sugerir que o género alimentício 
tem um país de origem ou local de 
proveniência diferente;

- para os géneros alimentícios não 
transformados e os géneros alimentícios 
mono-ingredientes;
- para os ingredientes primários à base de 
carne ou produtos lácteos dos alimentos 
compostos. 
No caso da carne, exceptuando a de 
bovino, a indicação 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. Em todos os outros casos, devem ser 
indicados os diferentes locais de 
nascimento, criação e abate.
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Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) O modo de emprego, quando a sua 
omissão não permitir fazer uma utilização 
adequada do género alimentício;

j) O modo de emprego, quando seja 
perigoso utilizar o produto sob a forma em 
que é vendido;

Justificação

A formulação inicial teria conduzido a indicar num pacote de sal ou de farinha, por exemplo, 
as possibilidades de utilização. O objectivo principal é garantir a segurança.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 9, n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Justificação

Dada a importância desta disposição, convém não confiar à Comissão o poder exclusivo de 
alterar a lista das menções obrigatórias. 

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem adoptar 
medidas derrogatórias do n.º 1 do artigo 
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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 devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 
texto das referidas medidas.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Derrogações para as microempresas e os 

agricultores
Os produtos artesanais produzidos pelas 
microempresas e pelos agricultores estão 
isentos da obrigação prevista na alínea l) 
do n.º 1 do artigo 9.º. Podem também ser 
isentos dos requisitos de informação 
previstos nas alíneas b), c), d), g), h), i), j) 
e k) do n.º 1 do artigo 9.º, quando os 
produtos são vendidos no local de 
produção, desde que os vendedores sejam 
capazes de fornecer as informações em 
questão.

Justificação

As exigências inúteis para as microempresas e os agricultores deverão ser evitadas. 

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A metrologia abrange os métodos e 
técnicas que permitem definir os 
parâmetros de um modelo destinado a 
representar a realidade.
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Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 13, n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

3. No interesse de reduzir, tanto quanto 
possível, as embalagens, a Comissão
incentivará que estejam disponíveis
menções obrigatórias, por outros meios que 
não a indicação na embalagem ou no 
rótulo, nomeadamente graças às novas 
tecnologias da informação e da 
comunicação, como a Internet, desde que 
sejam cumpridos os princípios gerais e 
exigências fixados no Capítulo II do 
presente regulamento. Estas medidas, que
têm em vista modificar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
completando-o, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento
previsto no artigo 290.º do TFUE.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 13, n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

4. No caso dos géneros alimentícios pré-
embalados ou embalados nos locais de 
venda, são aplicáveis as disposições do 
artigo 41.º Não obstante, os elementos 
referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º 
são comunicados aos clientes, a pedido, 
nas instalações de venda.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 14, n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração

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

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

- pelo menos 1 mm no caso de 
embalagens ou recipientes cuja face 
maior ou cujo rótulo tenham uma área 
entre 25 e 100 cm2;
- pelo menos 1,2 mm no caso de 
embalagens ou recipientes cuja face 
maior ou cujo rótulo tenham uma área 
superior a 100 cm2.

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

A cor de fundo do rótulo deve distinguir-
se da cor de fundo do produto a fim de 
criar um contraste que garanta a 
legibilidade e a compreensão das 
informações apresentadas.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 14, n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adoptar regras Suprimido
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pormenorizadas relativas à apresentação 
das menções obrigatórias e tornar 
extensivas as exigências referidas no n.º 2 
às menções obrigatórias adicionais para 
categorias ou tipos específicos de géneros 
alimentícios referidas nos artigos 10.º e 
38.º. As medidas que tenham por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 14, n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-A. Abreviaturas, incluindo as iniciais, 
não podem ser utilizadas quando forem 
susceptíveis de induzir em erro os 
consumidores.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 14, n.º 6 
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Trata-se de um aditamento necessário. Os elementos susceptíveis de prejudicar a 
compreensão da informação seriam objecto de diferentes interpretações, o que 
comprometeria a segurança jurídica dos vendedores de géneros alimentícios. 

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

6-A. No que respeita os géneros 
alimentícios destinados a uma 
alimentação especial nos termos da 
Directiva 89/398/CEE do Conselho, de 3 
de Maio de 1989, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros
sobre os géneros alimentícios destinados a 
uma alimentação especial1, para os quais 
a legislação da União prevê a 
obrigatoriedade de rotulagem, para além 
das menções referidas no n.º 1 do artigo 
9.º, a dimensão dos caracteres deve 
respeitar os requisitos de legibilidade para 
os consumidores bem como os requisitos 
relativos às menções adicionais quanto a 
objectivos complementares relativas ao 
destino específico desses produtos.
1 JO L 186 de 30.06.89, p. 27.
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Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

6-B. O facto de indicar as menções 
obrigatórias não deve levar a aumentar o 
tamanho e/ou o volume do material de 
embalagem ou do recipiente dos géneros 
alimentícios, nem de modo nenhum 
aumentar a pressão sobre o ambiente.

Justificação

A informação obrigatória sobre os géneros alimentícios poderia levar os operadores do 
mercado a alterar as dimensões das embalagens, com o risco a tal inerente de aumentar a 
quantidade de resíduos de embalagem. Isto seria contrário ao princípio da prevenção que 
está na base das regras da União Europeia sobre gestão de resíduos. 

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

6-C. Os rótulos usados para indicar a 
informação obrigatória sobre os géneros 
alimentícios não devem ser feitos a partir 
de materiais que dificultem 
substancialmente ou impeçam a 
reutilização ou a reciclagem do material 
de embalagem ou dos recipientes dos 
géneros alimentícios.

Justificação

De acordo com as regras da União Europeia sobre gestão de resíduos, devem ser feitos 
esforços para garantir que os materiais de embalagem sejam reutilizados ou reciclados na 
medida do possível. O facto de fazer etiquetas de um material diferente do usado para a 
embalagem pode dificultar substancialmente a gestão adequada dos resíduos. 
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Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 16, n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 17, n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 17, n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

2. No caso das embalagens ou recipientes 
cuja face maior tenha uma superfície de 
impressão inferior a 80 cm2, só são 
obrigatórias na embalagem ou no rótulo as 
menções previstas no n.º 1, alíneas a), c), 
e) e f), do artigo 9.º e no n.º 1, alínea a), 
do artigo 29.º. Deverá ser permitido o 
fornecimento voluntário de menções 
suplementares nas embalagens. As 
menções referidas no n.º 1, alínea b), do 
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artigo 9.º devem ser fornecidas por outros 
meios, ou disponibilizadas a pedido do 
consumidor.

Justificação

A informação sobre o valor energético de um género alimentício é essencial e pode ser 
determinante para uma decisão de compra com conhecimento de causa. Deverá também 
permitir-se que os fabricantes incluam voluntariamente menções suplementares. 

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os seguintes ingredientes podem ser 
mencionados, por qualquer ordem, no 
final da lista de ingredientes mencionados 
no n.º 1: condimentos, ervas aromáticas e 
condimentos (excepto sal), substâncias 
aromatizantes naturais e artificiais, 
intensificadores de sabor, aditivos 
alimentares, vitaminas e nutrientes, 
minerais e sais.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

e) Bebidas cujo teor de álcool seja 
superior a 1,2 % em volume, com 
excepção das bebidas mistas que 
contenham álcool, também designadas 
por "alcopops"; em particular, vinho e 
produtos de vinho como definidos no 
Regulamento (CE) n.º 479/2008 e no n.º 1
do artigo 2.º do Regulamento (CEE) n.º 
1601/91 do Conselho, de 10 de Junho de 
1991, que estabelece as regras gerais 
relativas à definição, designação e 
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entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do artigo 19.º a 
estes produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam as regras de rotulagem dos 
ingredientes. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do artigo 
49.º

apresentação dos vinhos aromatizados, 
das bebidas aromatizadas à base de vinho 
e dos cocktails aromatizados de produtos 
vitivinícolas1, produtos similares obtidos a 
partir de frutas que não sejam uvas, sidra,
perada, cerveja e bebidas espirituosas, 
como definidas no n.º 1 do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º 110/2008. O mais 
tardar, até ...,* a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do artigo 19.º a 
estes produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam as regras de rotulagem dos 
ingredientes. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas, quando for 
necessário, em conformidade com o
seguinte procedimento:
i) relativamente aos produtos referidos no 
Regulamento (CE) n.º 479/2008, de 
acordo com o procedimento previsto no 
n.º 2 do artigo 113.º do mesmo 
regulamento;
ii) relativamente aos produtos referidos no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CEE) 
n.º 1601/91, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 14.º do 
mesmo regulamento; 
iii) relativamente aos produtos referidos 
no Regulamento (CE) n.º 110/2008, de 
acordo com o procedimento previsto no 
n.º 3 do artigo 25.º do mesmo 
regulamento; 
iv) no que se refere a outros produtos, o 
procedimento previsto no artigo 290.º do 
TFUE.
Sem prejuízo das especificidades 
identificadas pelos procedimentos 
supramencionados para os produtos 
referidos nos pontos (i), (ii) e (iii), as 
medidas devem ser aplicadas de forma 
sistemática e tornar-se aplicáveis ao 
mesmo tempo para todos os produtos 
listados.
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___________
*JO: Cinco anos após a data de entrada em vigor 
do presente regulamento.
1JO L 149 de 16.6.1991, p. 1.

Alteração 53

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que necessário, poderão ser 
adoptadas normas de execução para a 
apresentação da indicação referida no n.º 
1, segundo os seguintes procedimentos:
i) relativamente aos produtos referidos no 
n.º 2 do artigo 1.º do Regulamento (CE) 
n.º 479/2008, de acordo com o 
procedimento previsto no n.º 1 do 
artigo 113.º do mesmo regulamento;
ii) relativamente aos produtos referidos no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CEE) 
n.º 1601/91, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 13.º do 
mesmo regulamento;
iii) relativamente aos produtos referidos 
no Regulamento (CE) n.º 110/2008, de 
acordo com o procedimento previsto no 
n.º 2 do artigo 25.º do mesmo 
regulamento;
iv) no que se refere a outra bebidas 
alcoólicas, o procedimento previsto no 
artigo 290.º do TFUE.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Sempre que o ingrediente ou categoria 
de ingredientes em causa for salientado no 

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

rótulo por palavras, imagens ou uma 
representação gráfica, a fim de respeitar o 
princípio da metrologia e evitar qualquer 
alegação nutricional enganosa; ou

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 26, n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O modo de conservação e o modo de
emprego de um género alimentício devem 
ser indicados de modo a permitir a 
utilização adequada do mesmo.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 27-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º-A
Indicação dos modos de criação das 

diferentes espécies animais
A Comissão apresentará, o mais tardar 
até 31 de Dezembro de 2010, segundo o 
procedimento referido no artigo 290.º 
TFUE, critérios específicos respeitantes à 
indicação dos modos de criação das 
diferentes espécies animais de que provêm 
a carne, os produtos da carne e o leite, em 
consonância com as disposições 
aplicáveis em matéria de rotulagem dos 
ovos, nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 557/2007 da Comissão, de 23 de Maio 
de 2007, que estabelece as normas de 
execução do Regulamento (CE) 
n.º 1028/2006 do Conselho relativo às 
normas de comercialização dos ovos1. A 
rotulagem de géneros alimentícios que 
contenham leite e carne deverá, por 
conseguinte, ser efectuada com estes 
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fundamentos. 
____________________

JO L 132 de 24.05.07, p. 5.

Alteração 57

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Quantidade de proteínas, matérias 
gordas, ácidos gordos saturados, ácidos 
gordos trans industriais e glícidos, com 
uma referência específica aos açúcares
naturais e adicionados, fibras alimentares
e sal.

Justificação

A quantidade de ácidos gordos trans deve ser incluída na declaração nutricional obrigatória 
a fim de permitir que o consumidor tenha conhecimento de toda a composição nutricional do 
género alimentício. Os ácidos gordos trans fazem aumentar o mau colesterol (LDL) e 
reduzem o bom colesterol (HDL). Convém igualmente indicar a proporção de açúcares 
naturais e adicionados a fim de fornecer a melhor informação possível ao consumidor. Com 
efeito, os açúcares adicionados contêm tantas calorias como os açúcares naturais, mas criam 
mais gordura quando não são queimados pelo organismo. 

Alteração 58

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

Texto da Comissão Alteração

O presente número não se aplica ao vinho,
como definido no Regulamento (CE) 
n.º 1493/1999 do Conselho, à cerveja e às 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 

O presente número não se aplica às 
bebidas cujo teor de álcool seja superior a 
1,2 % em volume, com excepção das 
bebidas mistas que contenham álcool, 
também designadas por "alcopops". Em 
particular, não se aplica ao vinho e aos 
produtos de vinho como definidos no 
Regulamento (CE) n.º 479/2008 e no n.º 1 
do artigo 2.º do Regulamento (CEE) n.º 
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bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do presente 
número a estes produtos e poderá 
acompanhar esse relatório de medidas 
específicas que estabeleçam regras para 
uma declaração nutricional obrigatória no 
que respeita a estes produtos. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

1601/91, aos produtos similares obtidos a 
partir de frutas que não sejam uvas, à
sidra, à perada, à cerveja e às bebidas 
espirituosas, como definidas no n.º 1 do 
artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 
110/2008. O mais tardar, até ...*, a 
Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do artigo 19.º a estes produtos e 
poderá acompanhar esse relatório de 
medidas específicas que estabeleçam 
regras para uma declaração nutricional 
obrigatória no que respeita a estes 
produtos. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas, quando for 
necessário, em conformidade com o
seguinte procedimento:

i) relativamente aos produtos referidos no 
Regulamento (CE) n.º 479/2008, de 
acordo com o procedimento previsto no 
n.º 2 do artigo 113.º do mesmo 
regulamento;
ii) relativamente aos produtos referidos no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CEE) 
n.º 1601/91, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 14.º do 
mesmo regulamento;
iii) relativamente aos produtos referidos 
no Regulamento (CE) n.º 110/2008, de 
acordo com o procedimento previsto no 
n.º 3 do artigo 25.º do mesmo 
regulamento;
iv) no que se refere a outros produtos, o 
procedimento previsto no artigo 290.º do 
TFUE.
Sem prejuízo das especificidades 
identificadas pelos procedimentos 
supramencionados para os produtos 
referidos nos pontos (i), (ii) e (iii), as 
medidas devem ser aplicadas de forma 
coerente e tornar-se aplicáveis ao mesmo 
tempo para todos os produtos listados.
___________
*JO: Cinco anos após a data de entrada em vigor 
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do presente regulamento.

Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

b) Ácidos gordos monoinsaturados; b) Ácidos gordos monoinsaturados
(incluindo os ómega-9);

Alteração 60

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

Texto da Comissão Alteração

c) Ácidos gordos polinsaturados; c) Ácidos gordos polinsaturados (incluindo 
os ómega-3 e/ou ALA e DHA/EPA, e os 
ómega-6);

Alteração 61

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Colesterol;

Alteração 62

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

Texto da Comissão Alteração

f) Fibras alimentares; Suprimido
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Alteração 63

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

Texto da Comissão Alteração

g) Proteínas; Suprimido

Alteração 64

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

Texto da Comissão Alteração

(h-A) outras substâncias conforme 
referidas no Anexo XIII, Parte A.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 29 – ponto 2 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Podem ser igualmente incluídos 
componentes das categorias supra-
mencionadas.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 31, n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Para que o consumidor possa comparar efectivamente os produtos que deseja comprar, é 
indispensável que o valor energético e as quantidades de nutrientes sejam sempre expressos 
por 100 g ou 100 ml, salvo no caso excepcional previsto no artigo 32.º.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 31, n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

3. A rotulagem adicional voluntária para 
indicar os valores nutricionais deve ser
apresentada sob a forma de tabela e 
conter os valores expressos em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do anexo XI, por 100 
g ou por 100 ml e, nos termos do n.º 2 do 
artigo 31.º, por porção. A rotulagem sobre 
vitaminas e sais minerais, quando presente, 
deve, no mínimo, ser expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do anexo XI.

Justificação

É útil prever regras para uma rotulagem adicional voluntária, a fim de garantir uma certa 
normalização no caso de esta opção ser utilizada e de evitar induzir os consumidores em 
erro, como poderia ocorrer de outro modo. 

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 32, n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração nutricional pode ser 
expressa unicamente por porção se o 
género alimentício for pré-embalado como 
porção individual.

2. A declaração nutricional pode ser 
expressa unicamente por porção ou 
unidade se o peso líquido do género 
alimentício referido no n.° 1 for inferior a 
100 g.



AD\801217PT.doc 41/66 PE430.537v02-00

PT

Justificação

Quando um género for muito raramente consumido em porções de 100 g (por exemplo, as 
pastilhas elásticas ou os bombons), não é relevante indicar a declaração nutricional por 
100 g. Se o género alimentício for acondicionado em porções pré-embaladas ou unidades 
individualizadas, iguais entre si, é autorizada a expressão única por porção ou unidade.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 33, n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. As formas de expressão adicionais
mencionadas no n.º 1 devem ser
identificadas no âmbito de um regime 
nacional, tal como referido no artigo 44.º

2. Cumpre à Comissão, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 
290.º do TFUE, estabelecer as condições 
de utilização dessas formas de expressão 
adicionais. Os critérios devem ser
baseados em conhecimentos científicos 
relativos aos regimes alimentares e a 
nutrição e à sua relação com a saúde. 
Para o estabelecimento dos critérios, a 
Comissão solicitará à Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos 
que emita no prazo de 12 meses o seu 
parecer científico.

Justificação

Deveriam ser permitidas formas adicionais de expressão das informações nutricionais. 
Todavia, as condições de utilização dessas formas de expressão deveriam ser adoptadas a 
nível comunitário. 

Alteração 70

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

1. Os elementos fornecidos nos termos dos
n.ºs 1 e 2 do artigo 31.º respeitantes à
rotulagem nutricional devem figurar num 
mesmo campo de visão formando um todo 
sob forma de quadro. Os elementos 
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conjuntamente, num formato claro e pela 
seguinte ordem: valor energético, matérias 
gordas, ácidos gordos saturados, glícidos, 
com uma referência específica aos 
açúcares, e sal.

obrigatórios devem ser apresentados pela 
seguinte ordem: valor energético,
proteínas, matérias gordas, ácidos gordos 
saturados, ácidos gordos trans industriais 
e glícidos, com uma referência específica 
aos açúcares naturais e adicionados,
fibras alimentares e sal. Os elementos 
adicionais facultativos são apresentados 
pela ordem indicada no anexo XIII.

Alteração 71

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A rotulagem obrigatória respeitante 
ao valor energético, referida na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 29.º e na parte B do 
anexo XI deve, adicionalmente à 
apresentação prevista no n.º 1 do artigo 
34.º, figurar em kcal por 100g/ml e 
eventualmente por porção, nos termos do 
n.º 2 do artigo 31.º, na parte inferior 
direita da face exposta da embalagem.

Alteração 72

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se a declaração nutricional dos 
alimentos constantes do Anexo IV for 
obrigatória em consequência da indicação 
de uma alegação nutricional ou de saúde, 
não será exigido que a declaração 
nutricional apareça no principal campo 
de visão.

Justificação

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
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Verordnung (EG) nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden. 

Alteração 73

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. O n.º 1 não se aplica a alimentos 
definidos na Directiva 89/398/CEE e em 
directivas específicas referidas no n.º 1 do 
artigo 4.º dessa directiva.

Justificação

PARNUTS foods such as infant formulae, follow-on formulae, complementary foods for 
infants and young children and dietary foods for special medical purposes falling under 
Council Directive 2009/39/EC are specifically formulated to meet the particular nutritional 
needs of their target population. The requirement to include a nutrition declaration on the 
basis of Article 9.1(l) of the proposed regulation is not in line with the use of these products. 
Furthermore, limited nutrition information in the principal field of vision on PARNUTS foods 
may present the products in a misleading way, prompting vulnerable consumer groups to 
choose other products believed to be nutritionally superior. 

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 34 - n.º 5 - introdução

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:
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Justificação

Os símbolos nutricionais deveriam ser harmonizados a nível europeu para possibilitar a livre 
circulação dos produtos. 

Alteração 75

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.

Justificação

Se as informações relativas aos géneros alimentícios fornecidas voluntariamente tiverem que 
ser apresentadas da mesma maneira que as obrigatórias, é provável que os produtores 
deixem de as fornecer voluntariamente. Assim, o efeito da presente proposta seria que os 
consumidores receberiam menos informação do que actualmente. 

Alteração 76

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sem prejuízo do disposto no n. .º 1, 
deve continuar a ser permitida a 
prestação de informação nutricional 
suplementar de carácter voluntário 
dirigida a grupos-alvo específicos, como, 
por exemplo, as crianças, desde que os 
valores de referência específicos sejam 
cientificamente comprovados, não 
induzam os consumidores em erro e 
estejam em conformidade com as 
condições gerais estabelecidas no âmbito 
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do presente Regulamento.

Justificação

Os valores de referência indicados no Anexo IX B reportam-se ao adulto médio. Deve, no 
entanto, continuar a ser admissível a prestação de valores de referência divergentes, que já 
tenham sido apurados pela indústria do sector e tenham sido testados cientificamente, como 
informação adicional no caso de produtos com grupos-alvo específicos, como, por exemplo, 
as crianças. 

Alteração 77

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, em especial o 
Regulamento (CE) n.º 509/2006 do 
Conselho, de 20 de Março de 2006, 
relativo às especialidades tradicionais 
garantidas dos produtos agrícolas e dos 
géneros alimentícios1, o Regulamento 
(CE) n.º 510/2006 do Conselho, de 20 de 
Março de 2006, relativo à protecção das 
indicações geográficas e denominações de 
origem dos produtos agrícolas e dos 
géneros alimentícios2, o Regulamento 
(CE) n.º  491/2009 do Conselho, de 25 de 
Maio de 2009 , que altera o Regulamento 
(CE) n.º 1234/2007 que estabelece uma 
organização comum dos mercados 
agrícolas e disposições específicas para 
certos produtos agrícolas (Regulamento 
OCM única)3, o Regulamento (CE) n.° 
110/2008 e o Regulamento (CEE) n.º 
1601/91, 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.
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____________________

1 JO L 93 de 31.03.06, p. 1.
2 JO L 93 de 31.03.06, p. 12.
3 JO L 154 de 17.06.09, p. 1.

Justificação

A fim de evitar qualquer problema na aplicação do regulamento, é indispensável mencionar a 
legislação comunitária em vigor, nomeadamente a relativa às denominações de origem dos 
produtos agrícolas.

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de garantir a rastreabilidade 
completa dos géneros alimentícios desde o 
produtor até ao consumidor, o sistema de 
rotulagem deverá também permitir 
identificar o país de origem e o produtor 
de origem dos produtos. Todavia, esta 
regra não será aplicável no caso dos 
produtos cujo produtor de origem não 
possa ser determinado, como no caso do 
leite.

Alteração 79

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.

Suprimido
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Justificação

O artigo 35.º da proposta da Comissão criaria excessiva complexidade para a gestão das 
empresas. 

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 35, n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Justificação

Il est important pour le consommateur de connaître la provenance d'un produit. Dans 
certains cas toutefois, il n'est pas toujours possible de déterminer un pays d'origine car les 
constituants du produit peuvent être issus de pays différents et changer tous les jours. Les 
règles en vigueur quant à l'étiquetage relatif à l'origine prévoient l'indication de la 
provenance sur une base volontaire, à moins que l'exclusion de telles dispositions n'induise 
gravement en erreur le consommateur quant à l'origine véritable de l'aliment. Il convient de 
maintenir ces règles et de ne pas les remplacer par un nouvel énoncé. 

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Para o uísque, a indicação do país de 
origem deve ser sempre fornecida e 
figurar no principal campo de visão. 
Quando o uísque for produzido em mais 
de um país, deve ser indicado o nome de 
cada país.
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Justificação

Tradicionalmente, o uísque vendido na União Europeia contém a menção do país de origem; 
os consumidores consideram que esta informação é muito relevante. Alguns uísques que não 
apresentam indicações de origem utilizam outras indicações que sugerem que são originários 
de um dos principais países produtores de uísque quando não o são. É, pois, conveniente que 
todos os uísques vendidos na UE indiquem a sua origem para que os consumidores não sejam 
induzidos em erro.

Alteração 82

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. As medidas que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, completando-o, são 
aprovadas pelo procedimento previsto no 
artigo 290.º do TFUE, em consulta com 
as partes interessadas.

Alteração 83

Proposta de regulamento
Capítulo VI 

Texto da Comissão Alteração

Este capítulo e as suas disposições são 
suprimidos.

Justificação

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

Alteração 84
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Proposta de regulamento
Capítulo VII

Texto da Comissão Alteração

Este capítulo e as suas disposições são 
suprimidos.

Justificação

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

Alteração 85

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 51-A (novo) 
Directive 2001/110/CE
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Artigo 51.º-A
Alterações à Directiva 2001/110/CE

1. A alínea a) do n.º 4 do artigo 2.º da 
Directiva 2001/110/CE do Conselho, de 
20 de Dezembro de 2001, relativa ao mel1

passa a ter a seguinte redacção:
"a) Dever-se-á indicar na rotulagem o 
país ou países de origem em que o mel foi 
colhido. Contudo, caso o mel seja 
originário de mais do que um Estado-
Membro ou países terceiros, dever-se-á 
usar antes uma das seguintes indicações:
– "mistura de méis de países UE"
– "mistura de méis não provenientes da 
UE"
Caso a proporção de mel de países UE 
exceda a proporção de mel de países não 
UE:
– "mistura de méis de países UE e não 
UE"
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Caso a proporção de mel de países não 
UE exceda a proporção de mel de países 
UE:
– "mistura de méis de países não UE e 
UE"
2. Ao n.º 4 do artigo 2.º da Directiva 
2001/110/CE é aditada a seguinte alínea:
a-A) Caso o mel contenha mel originário 
de um país terceiro, as percentagens de 
mel do Estado-Membro e do país terceiro 
devem ser indicadas.
_______
1JO L 10 de 2.1.2002, p. 47.".

Justificação

As regras actuais não garantem uma informação adequada dos consumidores e podem 
efectivamente induzi-los em erro. O mel pode conter uma quantidade mínima de mel de 
países da UE (5% por exemplo), e mesmo assim a menção "mistura de méis de países UE e 
não UE" deve constar do rótulo. 

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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
10 000 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 ou rotulados antes de [data de 
entrada em vigor] que não sejam 
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conformes com o presente regulamento 
podem ser colocados no mercado até à 
sua data de durabilidade mínima ou até à 
sua data-limite de consumo.

Alteração 87

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea b) – travessão 2-A

Texto da Comissão Alteração

– açúcares naturais,

Alteração 88

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea b) – travessão 2-B

Texto da Comissão Alteração

– edulcorantes adicionados,

Alteração 89

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea b) – travessão 2-C

Texto da Comissão Alteração

– ácidos gordos saturados,

Alteração 90

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea b) – travessão 2-D

Texto da Comissão Alteração

– ácidos gordos trans,

Alteração 91



PE430.537v02-00 52/66 AD\801217PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea b) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– fibras alimentares, Suprimido

Alteração 92

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea b) – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– proteínas, Suprimido

Alteração 93

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Por «ácidos gordos trans»  entende-se 
ácidos gordos que apresentam, pelo menos, 
uma ligação dupla não conjugada
(nomeadamente interrompida por, pelo 
menos, um grupo metileno) entre átomos 
de carbono na configuração trans.

4. Por «ácidos gordos trans»  entende-se 
ácidos gordos que apresentam, pelo menos, 
uma ligação dupla não conjugada
(nomeadamente interrompida por, pelo 
menos, um grupo metileno) entre átomos 
de carbono na configuração trans, com 
exclusão dos ácidos gordos trans de 
origem natural produzidos pelos 
ruminantes.

Alteração 94

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Por "açúcares naturais" entende-se
os monossacarídeos e dissacarídeos 
naturalmente presentes no alimento;
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Alteração 95

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-B. Por «edulcorantes adicionados» 
entende-se os monossacarídeos e 
dissacarídeos utilizados pelas suas 
propriedades edulcorantes;

Alteração 96

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. Por «proteínas» entende-se o teor de 
proteínas calculado por meio da fórmula: 
proteína = azoto total (Kjeldahl) × 6,25;

10. Por «proteínas» entende-se o teor de 
proteínas calculado por meio da fórmula: 
proteína = azoto total (Kjeldahl) × 6,25 e, 
no caso das proteínas do leite, x 6,38;

Justificação

Em consonância com a norma Codex 1-1985 para a rotulagem de alimentos pré-embalados, 
que é aceite pela Comissão Europeia.

Alteração 97

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 13 

Texto da Comissão Alteração

13. Por «campo de visão principal» 
entende-se o campo de visão que é mais 
passível de estar exposto ou de ser visível 
em condições normais ou habituais de 
venda ou utilização.

Suprimido

Alteração 98
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Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Cereais utilizados para a confecção de 
destilados ou álcool etílico de origem 
agrícola para bebidas espirituosas e 
outras bebidas com um teor de álcool 
superior a 1,2% em volume.

d) Cereais utilizados para a confecção de 
destilados alcoólicos.

Justificação

A presente alteração é necessária para tornar a excepção mais explícita e coerente com o 
parecer da Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA).  A redacção original 
poderia levar a rotular como alergénicos produtos que, como mostra o parecer da EFSA, não 
contêm qualquer material alergénico.  A Comissão está de acordo em que a redacção actual 
deve ser alterada, a fim de garantir que os consumidores vulneráveis não sejam induzidos em 
erro.

Alteração 99

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Soro de leite utilizado para a confecção 
de destilados ou álcool etílico de origem 
agrícola para bebidas espirituosas e 
outras bebidas com um teor de álcool 
superior a 1,2% em volume;

a) Soro de leite utilizado para a confecção 
de destilados alcoólicos;

Justificação

A presente alteração é necessária para tornar a excepção mais explícita e coerente com o 
parecer da Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA).  A redacção original 
poderia levar a rotular como alergénicos produtos que, como mostra o parecer da EFSA, não 
contêm qualquer material alergénico. A Comissão está de acordo em que a redacção actual 
deve ser alterada, a fim de garantir que os consumidores vulneráveis não sejam induzidos em 
erro.

Alteração 100
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Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 8 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Frutos de casca rija utilizados para a 
confecção de destilados ou álcool etílico 
de origem agrícola para bebidas 
espirituosas e outras bebidas com um teor 
de álcool superior a 1,2% em volume.

a) Frutos de casca rija utilizados para a 
confecção de destilados alcoólicos.

Justificação

A presente alteração é necessária para tornar a excepção mais explícita e coerente com o 
parecer da Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA).  A redacção original 
poderia levar a rotular como alergénicos produtos que, como mostra o parecer da EFSA, não 
contêm qualquer material alergénico.  A Comissão está de acordo em que a redacção actual 
deve ser alterada, a fim de garantir que os consumidores vulneráveis não sejam induzidos em 
erro.

Alteração 101

Proposta de regulamento
Anexo III – Título 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

TIPO OU 
CATEGORIA DE 

GÉNERO 
ALIMENTÍCIO

MENÇÕES

5-A. GÉNEROS ALIMENTÍCIOS QUE 
CONTENHAM INGREDIENTES DERIVADOS 
DE ORGANISMOS GENETICAMENTE 
MODIFICADOS
Géneros 
alimentícios que 
contenham 
ingredientes 
derivados de 
organismos 
geneticamente 
modificados

“Ingredientes de géneros 
alimentícios derivados de 
organismos 
geneticamente 
modificados”

Alteração 102
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Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- Produtos transformados que apenas foram 
submetidos a fumagem ou maturação e que 
são compostos por um único ingrediente ou 
categoria de ingredientes;

- Produtos transformados que apenas foram 
submetidos a fumagem ou maturação, bem 
como os  frutos e legumes secos como as 
ameixas ou os alperces submetidos a um 
processo de secagem, eventualmente 
seguido de reidratação por adição de 
água, e que são compostos por um único 
ingrediente ou categoria de ingredientes;

Justificação

A presente alteração aplica-se a frutos como as ameixas (um único ingrediente) que são 
desidratados para conservação e aos quais pode ser adicionada água.

Alteração 103

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 4 

Texto da Comissão Alteração

- Ervas aromáticas, especiarias ou 
respectivas misturas;

- Ervas aromáticas, substâncias 
aromatizantes, especiarias ou respectivas 
misturas;

Alteração 104

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 18 

Texto da Comissão Alteração

- Géneros alimentícios fornecidos 
directamente pelo produtor em pequenas 
quantidades de produto ao consumidor 
final ou ao comércio a retalho local que 
forneça directamente o consumidor final;

- Géneros alimentícios fornecidos 
directamente por pequenas empresas, em 
pequenas quantidades de produto, ao 
consumidor final ou ao comércio a retalho 
local que forneça directamente o 
consumidor final;

Alteração 105
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Proposta de regulamento
Anexo IV – travessões 19-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

- Pastilhas elásticas;

Alteração 106

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 19-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

- Os géneros alimentícios de quantidade 
inferior a 5 g/ml;

Alteração 107

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 19-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

- As garrafas de vidro marcadas de forma 
indelével.

Alteração 108

Proposta de regulamento
Anexo V – parte B – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A denominação do género alimentício 
deve incluir ou ser acompanhada da 
indicação do estado físico em que se 
encontra o género alimentício ou do 
tratamento específico a que foi submetido
(por exemplo, em pó, liofilizado, 
congelado, ultracongelado, concentrado, 
fumado) quando a omissão desta indicação 
for susceptível de induzir em erro o 
comprador.

1. A denominação do género alimentício 
deve incluir ou ser acompanhada da 
indicação do estado físico em que se 
encontra o género alimentício ou do 
tratamento específico a que foi submetido
(por exemplo, em pó, recongelado,
liofilizado, congelado, ultracongelado, 
concentrado, fumado) quando a omissão 
desta indicação for susceptível de induzir 
em erro o comprador.
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Alteração 109

Proposta de regulamento
Anexo V - parte C-A (nova) 

Texto da Comissão Alteração

PARTE C-A - REGRAS ESPECÍFICAS PARA A 
UTILIZAÇÃO DO TERMO "MEL"
A utilização do termo "mel" ou das
expressões "contendo mel" ou "feito com 
mel" na designação do produto, ou em 
qualquer elemento gráfico ou não-
gráfico, indicando que o produto contém 
mel, só pode ser usado quando, pelo 
menos, 50% do teor de açúcar do produto 
for proveniente de mel.

Alteração 110

Proposta de regulamento
Anexo V – Parte C-B (nova) 

Texto da Comissão Alteração

Parte C-B - DESIGNAÇÃO OFICIAL 
DOS GÉNEROS ALIMENTÍCIOS QUE 
DÃO A IMPRESSÃO DE SEREM 
ALIMENTOS DIFERENTES  
Os géneros alimentícios que dão a 
impressão de serem alimentos diferentes, 
ou em que um determinado ingrediente 
foi substituído por um sucedâneo, devem 
ser rotulados da forma seguinte:
Divergência em 
termos de género, 
qualidade e 
composição

Designação 
oficial

Em comparação
com o queijo, 
substituição total 
ou parcial da 
gordura do leite 
por gordura 

“Sucedâneo de 
queijo”
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vegetal

Em comparação 
com as carnes 
frias, composição 
alterada contendo 
ingredientes 
picados com um 
teor de carne 
muito inferior

“Sucedâneo de 
carnes frias”

Justificação

No caso dos sucedâneos de queijo e de carnes frias, deparamo-nos com uma dificuldade 
resultante do facto de as indicações obrigatórias dos ingredientes que integram a respectiva 
lista não darem imediatamente a entender que se trata de produtos de substituição. Esta 
dificuldade pode ser resolvida mediante a atribuição de uma designação oficial mais precisa, 
a fim de que os consumidores reconheçam de imediato que tipo de produtos têm pela frente. 

Alteração 111

Proposta de regulamento
Anexo VI – Parte B – ponto 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O qualificativo «hidrogenado» deve 
acompanhar a indicação de óleo 
hidrogenado, a menos que a quantidade de 
ácidos gordos saturados e de ácidos 
gordos trans seja indicada na declaração 
nutricional.

O qualificativo «hidrogenado» deve 
acompanhar a indicação de óleo 
hidrogenado.

Justificação

Os consumidores estão habituados a procurar a presença do termo "hidrogenado" na lista de 
ingredientes para verificar o conteúdo dos ácidos gordos trans artificiais.

Alteração 112

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte B – ponto 2 – coluna 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O qualificativo «hidrogenadas» deve 
acompanhar a indicação de matérias gordas 

O qualificativo «hidrogenadas» deve 
acompanhar a indicação de matérias gordas 
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hidrogenadas, a menos que a quantidade 
de ácidos gordos saturados e ácidos 
gordos trans seja indicada na declaração 
nutricional.

hidrogenadas.

Justificação

Os consumidores estão habituados a procurar a presença do termo "hidrogenado" na lista de 
ingredientes para verificar o conteúdo dos ácidos gordos trans artificiais.

Alteração 113

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte B – ponto 17 – coluna 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

17. Os músculos esqueléticos das espécies 
de mamíferos e de aves, que são 
reconhecidas como próprias para consumo 
humano com os tecidos que estão 
naturalmente incluídos ou aderentes, em 
relação aos quais os teores totais em 
matérias gordas e tecido conjuntivo não 
excedam os valores seguidamente 
indicados e sempre que a carne constitua 
um ingrediente de outro género 
alimentício. São excluídos da presente 
definição os produtos abrangidos pela 
definição de «Carnes separadas
mecanicamente».

17. Os músculos esqueléticos das espécies 
de mamíferos e de aves, que são 
reconhecidas como próprias para consumo 
humano com os tecidos que estão 
naturalmente incluídos ou aderentes, em 
relação aos quais os teores totais em 
matérias gordas e tecido conjuntivo não 
excedam os valores seguidamente 
indicados e sempre que a carne constitua 
um ingrediente de outro género 
alimentício. É incluída na presente 
definição a carne obtida a partir de ossos 
carnudos, utilizando meios mecânicos, 
não abrangida pela definição de carne 
separada mecanicamente, na acepção do 
Regulamento (CE) n.º 853/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de Abril de 2004, que estabelece regras 
específicas de higiene aplicáveis aos 
géneros alimentícios de origem animal1.
______
JO L 139 de 30.04.04, p. 55.

Justificação

No que diz respeito à definição de carne separada mecanicamente (CSM), produzida 
mediante recurso à chamada "tecnologia Baader" (“viandes gros grain”), trata-se 
efectivamente de carne. As conclusões do projecto comunitário de investigação Histalim, de 
2007, vieram mostrar claramente que, de um ponto de vista organoléptico, de composição e 
microbiológico, não existe diferença entre esse tipo de carne e a carne picada.
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Alteração 114

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando um género alimentício sólido for 
apresentado dentro de um líquido de 
cobertura, deve ser igualmente indicado o 
peso líquido escorrido desse género 
alimentício.

Quando um género alimentício sólido for 
apresentado dentro de um líquido de 
cobertura, deve ser igualmente indicado o 
peso líquido escorrido no momento da 
embalagem desse género alimentício.

Alteração 115

Proposta de regulamento
Anexo XI – parte A – n.º 1 – quadro

Texto da Comissão Alteração

Vitamina A (µg) 800 Vitamina A (µg) 800

Vitamina D (μg) 5 Vitamina D (μg) 5
Vitamina E (mg) 10 Vitamina E (mg) 12

Vitamina K (μg) 75 
Vitamina C (mg) 60 Vitamina C (mg) 80
Tiamina (mg) 1,4 Tiamina (mg) 1,1
Riboflavina (mg) 1,6 Riboflavina (mg) 1,4
Niacina (mg) 18 Niacina (mg) 16
Vitamina B6 (mg) 2 Vitamina B6 (mg) 1,4
Ácido fólico (μg)   200 Ácido fólico (μg) 200
Vitamina B12 (μg) 1 Vitamina B12 (μg) 2,5
Biotina (mg) 0,15 Biotina (μg) 50
Ácido pantoténico (mg) 6 Ácido pantoténico (mg) 6

Cálcio (mg) 800 Cálcio (mg) 800

Potássio (mg) 2000 
Cloreto (mg) 800

Fósforo (mg) 800 Fósforo (mg) 700
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Ferro (mg) 14 Ferro (mg) 14
Magnésio (mg) 300 Magnésio (mg) 375
Zinco (mg) 15 Zinco (mg) 10

Cobre (mg) 1 
Manganês (mg) 2 
Fluoreto (mg) 3,5
Selénio (μg) 55 
Crómio (μg) 40 
Molibdénio (μg) 50 

Iodo (μg) 150 Iodo (μg) 150

Justificação

O novo regulamento deve ter em conta a Directiva 2008/100/CE relativa à rotulagem 
nutricional dos géneros alimentícios, no que diz respeito às doses diárias recomendadas, aos 
factores de conversão de energia e às definições, publicada no Jornal Oficial em 28 de 
Outubro de 2008. O relator propõe, por conseguinte, que o quadro "Vitaminas e sais 
minerais que podem ser declarados e respectiva dose diária recomendada (DDR)" proposto 
pela Comissão seja substituído pelo quadro que figura na Directiva 2008/100/CE no sentido 
de respeitar a legislação em vigor.

Alteração 116

Proposta de regulamento
Anexo XI – parte A – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

De um modo geral, a quantidade a tomar 
em consideração para decidir o que 
constitui uma quantidade significativa 
corresponde a 15% da dose diária 
recomendada especificada no ponto1 para 
100 g ou 100 ml ou por embalagem, caso 
esta apenas contenha uma porção.

De um modo geral, a quantidade a tomar 
em consideração para decidir o que 
constitui uma quantidade significativa 
corresponde a:

- 15 % da dose diária recomendada (DDR)
para 100 g de sólidos ou por embalagem, 
caso esta apenas contenha uma porção, ou
- 7,5% da DDR para 100 ml de líquidos, 
ou
- 5% da DDR por 100 kcal (12 % da DDR 
de 1 MJ), ou
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- uma quantidade definida pelas 
derrogações previstas nos termos do 
artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 
1925/2006.

Alteração 117

Proposta de regulamento
Anexo XI – Parte B – Título

Texto da Comissão Alteração

Doses de referência de energia e de 
determinados nutrientes que não vitaminas 
e sais minerais (adultos)

Doses de referência de energia e de 
determinados nutrientes que não vitaminas 
e sais minerais (adultos)1

____________________

1 As doses de referência são indicativas; a 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos procederá à sua determinação em 
pormenor.

Justificação

As doses de referência são indicativas; a Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos procederá à sua determinação em pormenor.

Alteração 118

Proposta de regulamento
Anexo XI – parte B – quadro – linha 3-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Energia ou 
nutriente

Dose de 
referência

ácidos gordos 
monoinsaturados

34 g

Alteração 119
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Proposta de regulamento
Anexo XI – parte B – quadro – linha 3-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

Energia ou 
nutriente

Dose de 
referência

Ácidos gordos 
polinsaturados

16 g

Alteração 120

Proposta de regulamento
Anexo XI – parte B – quadro – linha 3-C (nova)

Texto da Comissão Alteração

Energia ou 
nutriente

Dose de 
referência

Ácidos gordos 
trans ómega-6

14 g

Alteração 121

Proposta de regulamento
Anexo XI – parte B – quadro – linha 3-D (nova)

Texto da Comissão Alteração

Energia ou 
nutriente

Dose de 
referência

Ácidos gordos 
trans ómega-3 

2,2 g

- ALA 2,0 g
- EPA/DHA 0,2 g

Alteração 122
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Proposta de regulamento
Anexo XIII – parte A – quadro – linha 1

Texto da Comissão Alteração

- energia kJ e kcal - energia kcal
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