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Alteração 202
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Alguns produtos publicitam efeitos 
benéficos para a saúde resultantes da sua 
utilização. Porém, esses efeitos benéficos 
devem poder ser mensuráveis e 
verificáveis.

Or. ro

Justificação

Alguns produtos alimentares existentes no mercado (por exemplo, flocos de cereais) 
pretendem que a sua utilização prolongada é susceptível de originar perda de peso. Quando 
um produto utiliza este tipo de informações para fins comerciais, o consumidor pode ser 
induzido em erro. Seria normal que o legislador prescrevesse que essas informações fossem 
acompanhadas por um plano de dieta que explicasse em que condições o resultado 
pretendido pode ser alcançado.

Alteração 203
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de evitar uma fragmentação das 
regras relativas à responsabilidade dos 
operadores de empresas do sector alimentar 
em matéria de informação sobre os 
géneros alimentícios, convém clarificar as 
responsabilidades desses operadores neste 
domínio.

(21) A fim de evitar uma fragmentação das 
regras relativas à responsabilidade dos 
operadores de empresas do sector alimentar 
em caso de informações falsas, 
enganadoras ou omissas sobre os géneros 
alimentícios, devem ser inequivocamente 
estabelecidas as responsabilidades desses 
operadores neste domínio. As normas 
previstas no Regulamento (CE) 
n.º 767/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de Julho de 2009, relativo 
à colocação no mercado e à utilização de 
alimentos para animais1 devem, neste 
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contexto, ser tomadas como linhas de 
orientação.
-----

1 JO L 229, 01.09.09, p. 1.

Or. de

Justificação

Por razões de segurança jurídica para os operadores, é essencial que as suas 
responsabilidades sejam inequivocamente estabelecidas. O objectivo é também evitar que as 
empresas comerciais sejam responsabilizadas por situações que não são da sua 
responsabilidade, ou sobre as quais não têm qualquer influência. O acórdão do Tribunal de 
Justiça no processo "Lidl-Italia" chama a atenção para o grau insuficiente de segurança 
jurídica das empresas do sector alimentar no âmbito da legislação em vigor.

Alteração 204
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Qualquer modificação da lista de exigências da rotulagem obrigatória tem um impacto 
significativo sobre a indústria alimentar e das bebidas. Importa, por isso, que a legislação 
indique claramente que todas as partes interessadas têm de ser consultadas sempre que se 
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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 205
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Quando são utilizados na produção de 
géneros alimentícios e ainda continuam 
presentes, certos ingredientes ou outras 
substâncias podem provocar alergias ou 
intolerâncias, algumas das quais 
constituem um perigo para a saúde das 
pessoas afectadas. É importante fornecer 
informações sobre a presença de aditivos 
alimentares, adjuvantes tecnológicos e 
outras substâncias com efeitos alergénicos, 
para que os consumidores que sofrem de 
alergias ou intolerâncias alimentares 
possam tomar decisões seguras e 
informadas. 

(24) Quando são utilizados na produção de 
géneros alimentícios e ainda continuam 
presentes, certos ingredientes ou outras 
substâncias podem provocar alergias ou 
intolerâncias, algumas das quais 
constituem um perigo para a saúde das 
pessoas afectadas. É importante fornecer 
informações sobre a presença de aditivos 
alimentares, adjuvantes tecnológicos e 
outras substâncias com efeitos alergénicos 
ou que aumentem o risco de doença, para 
que os consumidores que sofrem de 
alergias ou intolerâncias alimentares 
possam tomar decisões seguras e 
informadas.

Or. ro

Justificação

Certos ingredientes, nomeadamente aditivos, mas também os resíduos resultantes do 
processamento de alimentos, podem originar, uma vez ingeridos em elevada concentração, o 
aumento de riscos para a saúde. 

Alteração 206
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Quando são utilizados na produção de 
géneros alimentícios e ainda continuam 
presentes, certos ingredientes ou outras 
substâncias podem provocar alergias ou 

(24) Quando são utilizados na produção de 
géneros alimentícios e ainda continuam 
presentes, certos ingredientes ou outras 
substâncias podem provocar alergias ou 
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intolerâncias, algumas das quais
constituem um perigo para a saúde das 
pessoas afectadas. É importante fornecer 
informações sobre a presença de aditivos 
alimentares, adjuvantes tecnológicos e 
outras substâncias com efeitos alergénicos, 
para que os consumidores que sofrem de 
alergias ou intolerâncias alimentares 
possam tomar decisões seguras e 
informadas.

intolerâncias, ou constituem um perigo 
para a saúde das pessoas afectadas. É por 
isso importante fornecer informações sobre 
a presença de aditivos alimentares, 
adjuvantes tecnológicos e outras 
substâncias com efeitos alergénicos 
cientificamente comprovados, para que 
sobretudo os consumidores que sofrem de 
alergias ou intolerâncias alimentares 
possam tomar decisões orientadas e 
escolher os géneros alimentícios para si 
seguros. Os resíduos de tais substâncias 
também devem ser indicados, de modo 
que aqueles que sofrem de alergias mais 
graves possam fazer escolhas com 
confiança. Devem ser elaboradas regras 
comuns para o efeito.

Or. sv

Alteração 207
Holger Krahmer

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. Por 
conseguinte, factores como o tipo de letra, 
a cor e o contraste devem ser 
considerados no seu conjunto. 

Or. de
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Alteração 208
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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 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, 
consequentemente, factores como o 
tamanho, o tipo de letra, a cor e o 
contraste devem ser tidos conjuntamente 
em conta para garantir a satisfação dos 
consumidores no que respeita aos rótulos 
dos alimentos.

Or. en

Justificação

A legibilidade dos rótulos é fundamental para os consumidores e deve continuar a fazer parte 
das exigências previstas no novo Regulamento. No entanto, ao avaliar a clareza do rótulo, há 
que ter em consideração vários factores e não apenas o tamanho da letra.

Alteração 209
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Tendo em vista fornecer aos 
consumidores as informações necessárias 
para que possam escolher com 
conhecimento de causa, as bebidas mistas
que contenham álcool devem também ser 
acompanhadas de informação sobre os seus 

(27) Tendo em vista fornecer aos 
consumidores as informações necessárias 
para que possam escolher com 
conhecimento de causa, as bebidas que 
contenham álcool devem também ser 
acompanhadas de informação sobre os seus 
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ingredientes. ingredientes.

Or. en

Justificação

Dado que o presente regulamento tem por objectivo garantir a máxima protecção da saúde 
dos consumidores, é necessário aplicar esta disposição a todas as bebidas alcoólicas.

Alteração 210
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Tendo em vista fornecer aos 
consumidores as informações necessárias 
para que possam escolher com 
conhecimento de causa, as bebidas mistas
que contenham álcool devem também ser 
acompanhadas de informação sobre os seus 
ingredientes.

(27) Tendo em vista fornecer aos 
consumidores as informações necessárias 
para que possam escolher com 
conhecimento de causa, as bebidas que 
contenham álcool devem também ser 
acompanhadas de informação sobre os seus 
ingredientes.

Or. sv

Justificação

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

Alteração 211
Glenis Willmott e Nessa Childers

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Tendo em vista fornecer aos 
consumidores as informações necessárias 
para que possam escolher com 

(27) Tendo em vista fornecer aos 
consumidores as informações necessárias 
para que possam escolher com 
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conhecimento de causa, as bebidas mistas
que contenham álcool devem também ser 
acompanhadas de informação sobre os seus 
ingredientes.

conhecimento de causa, todas as bebidas 
que contenham álcool devem ser 
acompanhadas de informação sobre os seus 
ingredientes.

Or. en

Alteração 212
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) É igualmente importante prestar 
informação aos consumidores sobre as 
outras bebidas alcoólicas. 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 
vitivinícola, 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 

(28) É igualmente importante prestar 
informação aos consumidores sobre as 
outras bebidas alcoólicas. 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 
vitivinícola, 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, excepto no 
que se refere ao valor energético. O valor 
energético deve ser claramente legível na 
parte da frente do produto. Tendo em vista 
assegurar uma abordagem coerente em 
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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 
Conselho. 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.

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 Conselho. 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.

Or. de

Justificação

Apesar da isenção de princípio para o vinho e a cerveja, o valor energético também deve 
sempre ser indicado nestas bebidas alcoólicas.

Alteração 213
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) É igualmente importante prestar 
informação aos consumidores sobre as 
outras bebidas alcoólicas. 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 
vitivinícola, 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, 

Suprimido
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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 1576/892 do 
Conselho. 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. 

Or. en

Justificação

Dado que o presente regulamento tem por objectivo garantir a máxima protecção da saúde 
dos consumidores, não se percebe por que razão exactamente as bebidas alcoólicas deveriam 
ser favorecidas e ficar isentas das exigências em matéria de rotulagem.
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Alteração 214
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) É igualmente importante prestar 
informação aos consumidores sobre as 
outras bebidas alcoólicas. 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 
Conselho. No entanto, a Comissão 

(28) É importante prestar informação aos 
consumidores sobre as bebidas alcoólicas. 
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, ao vinho licoroso, vinho 
espumante, vinho aromatizado e produtos 
similares produzidos a partir de frutos que 
não as uvas, cerveja de fruta, bem como 
às bebidas mistas que contenham álcool, 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, 
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elaborará um relatório cinco anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento 
e, se necessário, poderá propor exigências 
específicas no contexto do mesmo.

apresentação, rotulagem e protecção das 
indicações geográficas das bebidas 
espirituosas2. 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 39, 13.02.08, p. 11.

Or. de

Justificação

Clarificação e adaptação aos artigos 20.º e 29.º.

Alteração 215
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) É igualmente importante prestar 
informação aos consumidores sobre as 
outras bebidas alcoólicas. 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 
vitivinícola, 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 

(28) É igualmente importante prestar 
informação aos consumidores sobre as 
bebidas alcoólicas. Existem já disposições 
comunitárias específicas sobre a rotulagem 
do vinho. O Regulamento (CE) n.º 
479/2008 do Conselho, de 29 Abril 2008, 
que estabelece a organização comum do 
mercado vitivinícola, e o Regulamento 
(CE) n.º 1601/1991 do Conselho, de 10 de 
Junho de 1991 prevêem um conjunto 
exaustivo de normas técnicas que 
englobam todas as práticas enológicas, 
métodos de preparação e modos de 
apresentação e rotulagem dos vinhos e dos 
produtos vitivinícolas; 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 



PE431.051v01-00 14/103 AM\799895PT.doc

PT

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 
Conselho. 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.

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 
Conselho, assim como para as bebidas 
com um teor de álcool superior a 1,2% em 
volume. No entanto, a Comissão elaborará 
um relatório três anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento e, se 
necessário, poderá propor exigências 
específicas no contexto do mesmo.

Or. fr

Justificação

O texto isenta provisoriamente certas bebidas alcoólicas da obrigação de indicação dos 
ingredientes e das informações nutricionais pelo facto de estas bebidas pertencerem a uma 
categoria particular de géneros alimentícios regidas por regulamentações específicas. Ora, 
as bebidas aromatizadas à base de vinho não são citadas, pese embora esta categoria de 
bebidas ser objecto de disposições precisas no âmbito do Regulamento (CE) n.º 1601/91. É, 
por outro lado, conveniente ter em conta todas as bebidas alcoólicas e reduzir o prazo 
previsto para análise das disposições específicas.
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Alteração 216
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) É igualmente importante prestar 
informação aos consumidores sobre as 
outras bebidas alcoólicas. 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 
vitivinícola , 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 1576/892 do 

Suprimido
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Conselho. 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.

Or. sv

Justificação

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

Alteração 217
Glenis Willmott, Nessa Childers

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) É igualmente importante prestar 
informação aos consumidores sobre as 
outras bebidas alcoólicas. 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 
vitivinícola, 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 

Suprimido
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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 
Conselho. 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.

Or. en

Alteração 218
Elisabetta Gardini

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 

(29) É conveniente indicar o país de 
origem e, no caso dos produtos 
transformados, o local de proveniência da 
matéria-prima agrícola utilizada no 
produto acabado, a fim de garantir uma 
maior transparência e uma integral 
rastreabilidade que permitam aos 
consumidoras efectuar as suas compras 
de forma esclarecida. 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 
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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 
aplicáveis às indicações relativas ao nome 
ou endereço dos operadores das empresas 
do sector alimentar.

o consumidor compreenda melhor as 
informações relacionadas com o país de 
origem ou o local de proveniência dos 
géneros alimentícios. Tais critérios não 
serão aplicáveis às indicações relativas ao 
nome ou endereço dos operadores das 
empresas do sector alimentar.

Or. it

Alteração 219
Oreste Rossi

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
aplicáveis às indicações relativas ao nome 
ou endereço dos operadores das empresas 
do sector alimentar.

(29) Sem prejuízo das actuais disposições 
sectoriais obrigatórias em matéria de 
indicação da origem, a indicação do país 
de origem ou do local de proveniência de 
um género alimentício deve ser 
obrigatoriamente 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, inclusivamente no que 
se refere ao ingrediente primário dos 
produtos transformados. Nos outros 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 são
aplicáveis às indicações relativas ao nome 
ou endereço dos operadores das empresas 
do sector alimentar.
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Or. it

Justificação

As actuais disposições sectoriais já prevêem a indicação da origem. Deve evitar-se que o 
consumidor seja induzido em erro. 

Alteração 220
Dagmar Roth-Behrendt

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.

(29) A indicação do país de origem ou do 
local de proveniência de um género 
alimentício ou do seu ingrediente 
principal deve ser sempre fornecida.

Or. de

Justificação

O país de origem de um produto ou do ingrediente principal deve ser sempre indicado.

Alteração 221
Carl Schlyter

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 

(29) A indicação do país de origem ou do 
local de proveniência de um género 
alimentício deve ser fornecida para os 
alimentos constituídos por um único 
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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 
aplicáveis às indicações relativas ao nome 
ou endereço dos operadores das empresas 
do sector alimentar.

ingrediente e para o ingrediente 
significativo e o(s) ingrediente(s) 
característico(s) de produtos alimentares 
com vários ingredientes. Essa indicação 
deve ser também fornecida sempre que a 
ausência dessa indicação seja 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 
aplicáveis às indicações relativas ao nome 
ou endereço dos operadores das empresas 
do sector alimentar.

Or. en

Justificação

O país de origem/local de proveniência constitui uma informação extremamente valiosa para 
a maioria dos consumidores. Por tal motivo, deveria ser de menção obrigatória no caso dos 
produtos constituídos por um único ingrediente, bem como para o ingrediente significativo e 
o ingrediente ou ingredientes caracterizadores de géneros alimentícios com vários 
ingredientes.

Alteração 222
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A indicação do país de origem ou do (29) A indicação do país de origem da 



AM\799895PT.doc 21/103 PE431.051v01-00

PT

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 
aplicáveis às indicações relativas ao nome 
ou endereço dos operadores das empresas 
do sector alimentar.

matéria-prima agrícola (incluindo carne) 
utilizada no produto deve ser fornecida da 
forma mais adequada, a fim de garantir 
total transparência e rastreabilidade. 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 
aplicáveis às indicações relativas ao nome 
ou endereço dos operadores das empresas 
do sector alimentar.

Or. sv

Alteração 223
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) As regras de origem não preferencial 
da Comunidade Europeia encontram se 
estabelecidas no Regulamento (CEE) n.º 
2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro de 
1992, que estabelece o Código Aduaneiro 
Comunitário, e as respectivas disposições 
de aplicação no Regulamento (CEE) n.º 
2454/93 da Comissão, de 2 de Julho de 
1993, que fixa determinadas disposições de 
aplicação do Regulamento (CEE) 
n.º 2913/92 do Conselho que estabelece o 

(31) As regras de origem não preferencial 
da Comunidade Europeia encontram-se 
estabelecidas no Regulamento (CEE) 
n.º 2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro 
de 1992, que estabelece o Código 
Aduaneiro Comunitário, e as respectivas 
disposições de aplicação no Regulamento 
(CEE) n.º 2454/93 da Comissão, de 2 de 
Julho de 1993, que fixa determinadas 
disposições de aplicação do Regulamento 
(CEE) n.º 2913/92 do Conselho que 
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Código Aduaneiro Comunitário. O país de 
origem dos géneros alimentícios será 
determinado com base nestas regras que 
são bem conhecidas dos operadores 
comerciais e das administrações, o que 
facilitará a sua aplicação. 

estabelece o Código Aduaneiro 
Comunitário. O país de origem dos géneros 
alimentícios será determinado com base 
nestas regras que são bem conhecidas dos 
operadores comerciais e das 
administrações, o que facilitará a sua 
aplicação. No que respeita à carne e aos 
géneros alimentícios que contenham 
carne, aplicar-se-ão regras distintas, em 
função dos locais de nascimento, criação 
e abate.

Or. en

Justificação

No que respeita à carne, não basta indicar o local de origem, se este for diferente para o 
nascimento, a criação e o abate. Há estudos que demonstram que o local de nascimento, 
criação e abate dos animais é extremamente importante para os consumidores.

Alteração 224
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) O Regulamento (CE) n.º 
1829/2006 estabeleceu regras de 
rotulagem positiva para todos os géneros 
alimentícios que contêm derivados de 
OGM. Em conformidade com estas 
regras, a ausência ou a presença 
acidental de vestígios de OGM 
autorizados não acarreta a 
obrigatoriedade de qualquer menção 
específica na rotulagem caso a sua 
proporção não exceda 0,9%. 
Contemporaneamente, surgiram 
legislações nacionais, não idênticas, que 
autorizam os operadores a rotularem os 
produtos de origem animal cuja 
alimentação esteja isenta de OGM. Seria 
útil tanto para os produtores como para os 
consumidores que a Comissão propusesse 
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a criação de um sistema de rotulagem 
harmonizado para os produtos que não 
contêm OGM. 

Or. fr

Justificação

Afigura-se lógico que a Comissão proponha quanto antes um sistema de rotulagem 
harmonizado para os géneros alimentícios isentos de OGM, a fim não só de completar a 
regulamentação existente em matéria de rastreabilidade e rotulagem dos OGM, mas também 
de responder à procura crescente de produtos isentos de OGM por parte dos consumidores e 
de simultaneamente garantir a estes últimos a sua liberdade de escolha.   

Alteração 225
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A declaração nutricional relativa a um 
género alimentício fornece informações 
sobre o seu valor energético e a presença 
de determinados nutrientes. A indicação 
obrigatória de informação nutricional 
deverá facilitar as medidas desenvolvidas
no domínio da educação nutricional do 
grande público e contribuir para uma 
escolha informada dos alimentos.

(32) A declaração nutricional relativa a um 
género alimentício fornece informações 
sobre o seu valor energético e a presença 
de determinados nutrientes. A indicação 
obrigatória de informação nutricional na 
frente e no verso da embalagem deverá ser 
apoiada por medidas adoptadas pelos 
Estados-Membros, tais como um plano de 
acção nutricional, enquanto parte da sua 
política de saúde pública, que contenha 
recomendações específicas no domínio da 
educação nutricional do grande público e 
contribua para uma escolha informada dos 
alimentos.

Or. en
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Alteração 226
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) O Livro Branco da Comissão sobre 
uma estratégia para a Europa em matéria 
de problemas de saúde ligados à nutrição, 
ao excesso de peso e à obesidade sublinha 
certos aspectos nutricionais importantes 
para a saúde pública. Convém, pois, que as 
exigências em matéria de prestação 
obrigatória de informação nutricional 
tenham em conta esses aspectos.

(33) O Livro Branco da Comissão sobre 
uma estratégia para a Europa em matéria 
de problemas de saúde ligados à nutrição, 
ao excesso de peso e à obesidade sublinha 
certos aspectos nutricionais importantes 
para a saúde pública. Convém, pois, que as 
exigências em matéria de prestação 
obrigatória de informação nutricional se 
coadunem com as recomendações do 
referido Livro Branco.

Or. en

Alteração 227
Carl Schlyter

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) 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 das bebidas alcoólicas.

Or. en

Justificação

Dado que o presente regulamento tem por objectivo garantir a máxima protecção da saúde 
dos consumidores, é necessário aplicar esta disposição a todas as bebidas alcoólicas.
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Alteração 228
Horst Schnellhardt

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 
derrogação, a Comissão e os agentes 
interessados devem proceder a inquéritos 
para apurar quais as informações mais 
úteis para os consumidores e qual a forma 
mais eficaz de as comunicar.

Or. de

Justificação

A menção dos ingredientes e do valor nutritivo nos rótulos das bebidas alcoólicas deve ser 
reconsiderada. A Comissão deveria apresentar propostas harmonizadas e aplicáveis a todas 
as bebidas alcoólicas.

Alteração 229
Glenis Willmott, Nessa Childers

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) 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 valor energético de todas as bebidas
alcoólicas.

Or. en
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Alteração 230
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A fim de evitar encargos 
desnecessários para a indústria, convém 
isentar da declaração nutricional 
obrigatória determinadas categorias de 
alimentos não transformados ou para os 
quais a informação nutricional não 
representa um factor determinante da 
escolha do consumidor, excepto se a 
obrigação de prestar tal informação estiver 
prevista noutros actos legislativos 
comunitários.

(36) A fim de evitar encargos 
desnecessários para os produtores e 
distribuidores de produtos alimentares, 
convém isentar da declaração nutricional
obrigatória determinadas categorias de 
alimentos não transformados ou para os 
quais a informação nutricional não 
representa um factor determinante da
decisão de compra do consumidor, ou 
cuja embalagem ou rótulo exteriores 
sejam demasiado pequenas para que lhe 
seja aposto a rotulagem obrigatória, 
excepto se a obrigação de prestar tal 
informação estiver prevista noutros actos 
legislativos comunitários.

Or. en

Justificação

Não seria correcto ter de aumentar o tamanho das embalagens dos alimentos só por causa da 
quantidade de disposições em matéria de rotulagem. Isso aumentaria os resíduos de 
embalagem e, possivelmente, implicaria o aumento da dimensão das embalagens e mesmo a 
utilização de embalagens enganadoras, contendo espaço vazio. 

Quando a informação sobre os géneros alimentícios não puder ser impressa na própria 
embalagem, a dimensão do rótulo, impresso no local de produção, é determinada pelo 
equipamento de impressão. Este equipamento é amiúde utilizado de forma flexível, para 
imprimir diariamente vários rótulos diferentes de uma dimensão normalizada.  

Alteração 231
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Dado o nível actual dos (37) Dado o nível actual dos 
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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.

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 os 
consumidores desejam a informação sobre 
quatro dos principais nutrientes (matérias 
gordas, ácidos gordos saturados, açúcares 
e sal) e sobre o valor energético 
apresentada no campo de visão principal, a 
«frente da embalagem», dado que 
consideram essa informação útil ao 
tomarem decisões de compra. Por 
conseguinte, esta quantidade limitada de 
informação nutricional deve figurar 
obrigatoriamente na parte da frente da 
embalagem e ser acompanhada de uma 
declaração nutricional obrigatória mais 
completa na parte de trás da embalagem.

Or. en

Justificação

Os estudos realizados indicam que os consumidores querem informações obrigatórias sobre 
um número limitado de nutrientes na parte da frente da embalagem, para os ajudar a tomar 
uma decisão no momento da compra. A maioria dos consumidores gostaria que esta 
informação limitada fosse completada por uma declaração nutricional obrigatória mais 
detalhada na parte de trás da embalagem.

Alteração 232
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 37

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 

(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 os 
consumidores desejam a informação sobre 
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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.

quatro dos principais nutrientes
apresentada no campo de visão principal, a 
«frente da embalagem»», dado que 
consideram essa informação útil ao 
tomarem decisões de compra. Por 
conseguinte, esta quantidade limitada de 
informação nutricional deve figurar 
obrigatoriamente na parte da frente da 
embalagem e ser acompanhada de uma 
declaração nutricional obrigatória mais 
completa na parte de trás da embalagem.

Or. en

Justificação

Os estudos realizados indicam que os consumidores querem informações obrigatórias sobre 
um número limitado de nutrientes na parte da frente da embalagem, para os ajudar a tomar 
uma decisão no momento da compra. A maioria dos consumidores gostaria que esta 
informação limitada fosse completada por uma declaração nutricional obrigatória mais
detalhada na parte de trás da embalagem.

Alteração 233
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Considerando 37

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 realizados indicam que, ao 
tomarem decisões de compra, os 
consumidores consideram útil a 
informação sobre o valor energético 
apresentada no campo de visão principal, a 
«frente da embalagem». As informações 
sobre os valores nutricionais devem ser 
apresentadas juntamente com o valor 
energético num formato claro, na mesma 
parte da embalagem do produto.
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Or. de

Justificação

O valor energético deve ser sempre reproduzido na parte da frente da embalagem. Além 
disso, as informações nutricionais e o valor energético devem ser apresentados num formato 
claro.

Alteração 234
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) As evoluções recentes registadas em 
alguns Estados Membros e certas 
organizações do sector alimentar no que 
respeita à expressão das declarações 
nutricionais (de forma diferente da 
indicação do valor por 100g/100ml/porção) 
mostram que os consumidores apreciam 
estes regimes, que podem ajudá-los a 
decidir rapidamente e com conhecimento 
de causa. Porém, não existem dados a 
nível comunitário sobre a forma como o 
consumidor médio compreende e utiliza 
os modos alternativos de expressão da 
informação. Convém, pois, autorizar o 
desenvolvimento de regimes diferentes e o 
prosseguimento dos estudos sobre a 
compreensão por parte dos consumidores 
nos vários Estados Membros, por forma a 
que possam ser introduzidos regimes 
harmonizados, se for o caso.

(38) As evoluções recentes registadas em 
alguns Estados-Membros e certas 
organizações do sector alimentar no que 
respeita à expressão das declarações 
nutricionais (de forma diferente da 
indicação do valor por 100g/100ml/porção) 
mostram que os consumidores apreciam 
regimes com um elemento interpretativo, 
que podem ajudá-los a decidir rapidamente 
e com conhecimento de causa. Os dados 
disponíveis provam que um sistema de 
rotulagem simplificado que inclua um 
código de cores para uma interpretação 
mais fácil e rápida da informação 
nutricional é a melhor opção e a preferida 
pelos consumidores.

Or. en

Justificação

Os dados disponíveis provam que os consumidores preferem que a informação nutricional 
que figura na parte da frente da embalagem seja dada através de um elemento interpretativo, 
a saber, um código de cores, dado que este os ajuda a escolher de forma mais rápida e fácil 
os alimentos, com conhecimento de causa.
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Alteração 235
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) As evoluções recentes registadas em 
alguns Estados Membros e certas 
organizações do sector alimentar no que 
respeita à expressão das declarações 
nutricionais (de forma diferente da 
indicação do valor por 100g/100ml/porção) 
mostram que os consumidores apreciam 
estes regimes, que podem ajudá-los a 
decidir rapidamente e com conhecimento 
de causa. Porém, não existem dados a 
nível comunitário sobre a forma como o 
consumidor médio compreende e utiliza 
os modos alternativos de expressão da 
informação. Convém, pois, autorizar o 
desenvolvimento de regimes diferentes e o 
prosseguimento dos estudos sobre a 
compreensão por parte dos consumidores 
nos vários Estados Membros, por forma a 
que possam ser introduzidos regimes 
harmonizados, se for o caso.

(38) As evoluções recentes registadas em 
alguns Estados-Membros e certas 
organizações do sector alimentar no que 
respeita à expressão das declarações 
nutricionais (de forma diferente da 
indicação do valor por 100g/100ml/porção) 
mostram que os consumidores apreciam 
regimes com um elemento interpretativo, 
que podem ajudá-los a tomar decisões 
saudáveis  rapidamente e com 
conhecimento de causa. Os dados 
disponíveis provam que um sistema de 
rotulagem simplificado que inclua um 
código de cores para uma interpretação 
mais fácil e rápida da informação
nutricional é a melhor opção e a preferida 
pelos consumidores.

Or. en

Justificação

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

Para obter mais informações sobre os estudos realizados, ver: 

“Summary of original research from December 2006 - June 2008 on consumer preferences 
and use of Front of Pack nutrition schemes” EHN, Bruxelas, Agosto de 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf
Front-of-pack labelling - traffic light labelling get the green light, New South Wales Health 
Department, the University of Sydney and several Australian public health and consumer 
organizations, Austrália, 2009: http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dap012
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Expert Panel Report on Front-of-Pack Labelling, Food Standards Agency, Reino Unido, 
Maio de 2009: http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2009/may/pmp

Alteração 236
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) As evoluções recentes registadas em 
alguns Estados Membros e certas 
organizações do sector alimentar no que 
respeita à expressão das declarações 
nutricionais (de forma diferente da 
indicação do valor por 100g/100ml/porção) 
mostram que os consumidores apreciam 
estes regimes, que podem ajudá-los a 
decidir rapidamente e com conhecimento 
de causa. Porém, não existem dados a 
nível comunitário sobre a forma como o 
consumidor médio compreende e utiliza 
os modos alternativos de expressão da 
informação. Convém, pois, autorizar o 
desenvolvimento de regimes diferentes e o 
prosseguimento dos estudos sobre a 
compreensão por parte dos consumidores 
nos vários Estados-Membros, por forma a 
que possam ser introduzidos regimes 
harmonizados, se for o caso.

(38) As evoluções recentes registadas em 
alguns Estados-Membros e certas 
organizações do sector alimentar no que 
respeita à expressão das declarações 
nutricionais (de forma diferente da 
indicação do valor por 100g/100ml/porção) 
mostram que os consumidores apreciam 
regimes com um elemento interpretativo, 
que podem ajudá-los a tomar decisões 
expeditas. Como o estudo dos 
consumidores demonstrou, estes preferem 
a utilização de um sistema de cores no 
caso dos produtos altamente 
transformados, uma vez que é o de mais 
fácil compreensão. Por razões de 
comparabilidade dos produtos 
apresentados em embalagens de 
diferentes dimensões, convém continuar a 
exigir a indicação do valor nutricional 
por 100g/100ml/porção. Se o alimento for 
pré-embalado em porções individuais, 
deve, além disso, ser obrigatória a 
indicação do valor nutricional por porção.

Or. en

Justificação

Modificação da alteração correspondente, apresentada pelo relator. Como o estudo dos 
consumidores demonstrou, um sistema de cores é o mais adequado para que os consumidores 
possam fazer uma escolha rápida e com conhecimento de causa.
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Alteração 237
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-A) No intuito de permitir outras 
formas de apresentação da informação 
nutricional que capacitem os 
consumidores a fazer escolhas mais 
saudáveis, a informação nutricional 
obrigatória pode ser expressa em 
percentagens da dose diária 
recomendada. A dose diária recomendada 
deve assentar em bases científicas sólidas. 
A Autoridade Europeia para a Segurança 
dos Alimentos emitiu, para o efeito, um 
parecer científico que serve de base à 
fixação dos valores de referência.

Or. fr

Justificação

O sistema de indicação de quantidades diárias recomendadas que foi instaurado pela 
indústria alimentar não se baseia necessariamente em bases nutricionalmente científicas. 
Também não foi feita até agora qualquer avaliação científica da experiência da aplicação do 
sistema de quantidades diárias recomendadas. Neste contexto, é imperativo para a saúde dos 
consumidores e para o combate à obesidade que o sistema seja cientificamente avaliado e 
assente em bases sólidas, nomeadamente tanto no que diz respeito aos tamanhos das doses e 
dos valores de referência - especialmente no caso do açúcar e dos hidratos de carbono -
como no que se refere às pessoas de referência (adulto, mulher, homem ou criança).

Alteração 238
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-A) A Comissão deve apresentar uma 
proposta de proibição de ácidos gordos 
trans artificiais à escala da União 
Europeia. Enquanto essa proibição não 
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entrar em vigor, a rotulagem dos ácidos 
gordos trans artificiais deve ser 
obrigatória.

Or. en

Justificação

No seu relatório sobre o Livro Branco - estratégia europeia para os problemas de saúde 
ligados à nutrição, ao excesso de peso e à obesidade -, o Parlamento Europeu apelou à 
proibição, em toda a União Europeia, dos ácidos gordos trans artificiais. Como os ácidos 
gordos trans artificiais são nocivos para a saúde e evitáveis, deveria decretar-se a sua 
proibição na União Europeia. A fim de proteger os consumidores, a rotulagem dos ácidos 
gordos trans artificiais deve ser obrigatória enquanto a proibição não entrar em vigor.

Alteração 239
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) A indicação das quantidades dos 
elementos nutricionais e de indicadores 
comparativos no campo de visão principal, 
de forma facilmente reconhecível, a fim de 
permitir a apreciação das propriedades 
nutricionais de um género alimentício, 
deve ser considerada na sua globalidade 
como parte integrante da declaração 
nutricional e não deve ser tratada como um 
grupo de alegações distintas.

(39) A indicação nutricional das 
quantidades dos elementos nutricionais e 
de indicadores comparativos no campo de 
visão principal, de forma facilmente 
reconhecível e compreensível, a fim de 
permitir a apreciação das propriedades 
nutricionais de um género alimentício, 
deve ser considerada na sua globalidade 
como parte integrante da declaração 
nutricional e não deve ser tratada como um 
grupo de alegações distintas. Para garantir 
a legibilidade da informação nutricional, 
por campo visual principal deve entender-
se a parte superior direita da parte da 
frente da embalagem. 

Or. en
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Alteração 240
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os Estados-Membros devem manter o 
direito de fixar regras relativas à prestação 
de informação sobre os géneros 
alimentícios não pré-embalados, em função 
das condições locais e das circunstâncias 
práticas. Embora em tais casos a procura 
de outras informações por parte dos 
consumidores seja reduzida, a indicação 
dos potenciais alergénios é considerada 
muito importante. Os dados disponíveis 
parecem indicar que a maior parte dos 
incidentes relacionados com alergias 
alimentares têm origem nos alimentos não 
pré-embalados. Por conseguinte, esta 
informação deve ser sempre fornecida ao 
consumidor.

(41) Os Estados-Membros devem manter o 
direito de decidir quando e como fixar 
regras relativas à prestação de informação 
sobre os alergéneos no caso dos géneros 
alimentícios não pré-embalados, em função 
das condições locais e das circunstâncias 
práticas.

Or. en

Justificação

Os Estados Membros, por força da legislação nacional, estão em melhores condições que as 
instituições da UE para abordar as questões relativas aos alimentos não pré-embalados. 

Alteração 241
Andres Perello Rodriguez

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os Estados-Membros devem manter 
o direito de fixar regras relativas à 
prestação de informação sobre os géneros 
alimentícios não pré-embalados, em 
função das condições locais e das 
circunstâncias práticas. Embora em tais 
casos a procura de outras informações 

Suprimido



AM\799895PT.doc 35/103 PE431.051v01-00

PT

por parte dos consumidores seja reduzida, 
a indicação dos potenciais alergénios é 
considerada muito importante. Os dados 
disponíveis parecem indicar que a maior 
parte dos incidentes relacionados com 
alergias alimentares têm origem nos 
alimentos não pré-embalados. Por 
conseguinte, esta informação deve ser 
sempre fornecida ao consumidor.

Or. es

Justificação

Os géneros alimentícios não pré-embalados não deveriam ser incluídos no âmbito de 
aplicação do presente regulamento.

Alteração 242
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os Estados-Membros devem manter o 
direito de fixar regras relativas à prestação 
de informação sobre os géneros 
alimentícios não pré-embalados, em função 
das condições locais e das circunstâncias 
práticas. Embora em tais casos a procura 
de outras informações por parte dos 
consumidores seja reduzida, a indicação 
dos potenciais alergénios é considerada 
muito importante. Os dados disponíveis 
parecem indicar que a maior parte dos 
incidentes relacionados com alergias 
alimentares têm origem nos alimentos não 
pré-embalados. Por conseguinte, esta 
informação deve ser sempre fornecida ao 
consumidor.

(41) Os Estados-Membros devem manter o 
direito de fixar regras relativas à prestação 
de informação sobre os géneros 
alimentícios não pré-embalados, em função 
das condições locais e das circunstâncias 
práticas. Embora em tais casos a procura 
de outras informações por parte dos 
consumidores seja reduzida, a indicação do 
valor energético dos potenciais alergénicos 
é considerada muito importante. Os dados 
disponíveis parecem indicar que a maior 
parte dos incidentes relacionados com 
alergias alimentares têm origem nos 
alimentos não pré-embalados. Por 
conseguinte, esta informação deve ser 
sempre fornecida ao consumidor.

Or. de

Justificação

A indicação do valor energético e dos ingredientes e componentes com efeitos alergénicos 
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também se revestem de enorme importância para os consumidores no caso dos produtos não 
pré-embalados.

Alteração 243
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os Estados-Membros devem manter o 
direito de fixar regras relativas à prestação 
de informação sobre os géneros 
alimentícios não pré-embalados, em função 
das condições locais e das circunstâncias 
práticas. Embora em tais casos a procura 
de outras informações por parte dos 
consumidores seja reduzida, a indicação 
dos potenciais alergénios é considerada
muito importante. Os dados disponíveis 
parecem indicar que a maior parte dos 
incidentes relacionados com alergias 
alimentares têm origem nos alimentos não 
pré-embalados. Por conseguinte, esta 
informação deve ser sempre fornecida ao 
consumidor.

(41) Os Estados-Membros devem manter o 
direito de fixar regras relativas à prestação 
de informação sobre os géneros 
alimentícios não pré-embalados e os 
géneros alimentícios fornecidos aos 
estabelecimentos de restauração colectiva, 
em função das condições locais e das 
circunstâncias práticas. Embora em tais 
casos a procura de outras informações por 
parte dos consumidores seja reduzida, a 
indicação dos potenciais alergénios é muito 
importante. Por conseguinte, esta 
informação deve poder ser sempre 
fornecida ao consumidor.

Or. it

Justificação

Maior clareza e rigor do texto.



AM\799895PT.doc 37/103 PE431.051v01-00

PT

Alteração 244
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem manter o 
direito de fixar regras relativas à prestação 
de informação sobre os géneros 
alimentícios não pré-embalados, em função 
das condições locais e das circunstâncias 
práticas. Embora em tais casos a procura 
de outras informações por parte dos 
consumidores seja reduzida, a indicação 
dos potenciais alergénios é considerada 
muito importante. Os dados disponíveis 
parecem indicar que a maior parte dos 
incidentes relacionados com alergias 
alimentares têm origem nos alimentos não 
pré-embalados. Por conseguinte, esta 
informação deve ser sempre fornecida ao 
consumidor.

Os Estados-Membros devem manter o 
direito de fixar regras relativas à prestação 
de informação sobre os géneros 
alimentícios não pré-embalados, em função 
das condições locais e das circunstâncias 
práticas. Embora em tais casos a procura 
de outras informações por parte dos 
consumidores seja reduzida, a indicação 
dos potenciais alergénios é considerada 
muito importante. Os dados disponíveis 
parecem indicar que a maior parte dos 
incidentes relacionados com alergias 
alimentares têm origem nos alimentos não 
pré-embalados. Por conseguinte, esta 
informação deve ser sempre fornecida ao 
consumidor. Por género alimentício não 
pré-embalado, entende-se todo o alimento 
que é apresentado ao consumidor final 
sem embalagem, ou que é embalado no 
acto da venda ao consumidor final.

Or. sv

Alteração 245
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Para que possam ser concebidas e 
estabelecidas, numa base dialéctica, 
exigências mais circunstanciadas em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios, fundadas em boas práticas, 
devem existir mecanismos flexíveis, a 
nível comunitário e nacional, assentes 

(45) Para que possam ser concebidas e 
estabelecidas, numa base dialéctica, 
exigências mais circunstanciadas em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios, fundadas em boas práticas, 
devem existir mecanismos flexíveis, a 
nível comunitário e nacional, assentes 
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numa consulta pública aberta e 
transparente e numa interacção permanente 
entre um vasto conjunto de partes 
interessadas representativas. Esses 
mecanismos podem conduzir ao 
estabelecimento de regimes nacionais não 
vinculativos, baseados em estudos de 
consumo sólidos e numa ampla consulta 
das partes interessadas. Devem existir 
mecanismos, como, por exemplo, um 
número de identificação ou um símbolo, 
que permitam aos consumidores identificar 
os alimentos rotulados ao abrigo do regime 
nacional.

numa consulta pública aberta e 
transparente e numa interacção permanente 
entre um vasto conjunto de partes 
interessadas representativas. Esses 
mecanismos podem conduzir ao 
estabelecimento de regimes nacionais 
baseados em estudos de consumo sólidos e 
numa ampla consulta das partes 
interessadas. Devem existir mecanismos de 
promoção da saúde sob a 
responsabilidade dos Estados-Membros, 
para que os  consumidores possam 
identificar os alimentos rotulados ao abrigo 
do regime nacional.

Or. en

Alteração 246
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(46-A) Devem poder ser utilizados nas 
informações nutricionais formas ou 
símbolos gráficos segundo um sistema 
nacional de regras não vinculativas, se 
não induzirem o consumidor em erro e se 
estiver provado que o consumidor médio 
compreende a forma da apresentação.

Or. sv

Justificação

Importa que os Estados-Membros tenham a possibilidade de poder continuar a utilizar 
informações sobre os produtos (por exemplo, símbolos como o buraco de fechadura da marca 
sueca) que se tenham revelado úteis para o consumidor.
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Alteração 247
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 1.º, n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece as 
bases para garantir um elevado nível de 
defesa do consumidor em matéria de 
informação sobre os géneros alimentícios, 
tendo em conta as diferenças de percepção 
por parte dos consumidores e as suas 
necessidades de informação, assegurando, 
ao mesmo tempo, o bom funcionamento do 
mercado interno.

1. O presente regulamento visa garantir um 
elevado nível de defesa do consumidor em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios, tendo em conta as diferenças 
de percepção por parte dos consumidores e 
as suas necessidades de informação, 
assegurando, ao mesmo tempo, o bom 
funcionamento do mercado interno.

Or. sv

Alteração 248
János Áder

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os géneros alimentícios 
provenientes de países terceiros não 
podem ser comercializados na 
Comunidade enquanto não preencherem 
os requisitos estabelecidos no presente 
regulamento.

Or. hu

Justificação

No interesse dos consumidores, os géneros alimentícios originários de países terceiros devem 
cumprir os requisitos de rotulagem.
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Alteração 249
Glenis Willmott

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. O presente Regulamento não se 
aplica aos alimentos não preparados  no 
âmbito de uma actividade empresarial, 
cuja natureza não implique 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.

Or. en

Justificação

A proposta deve reflectir o sentido do considerando 15, isentando da aplicação do 
Regulamento as vendas de caridade e os eventos isolados de carácter efémero (em 
estabelecimentos escolares, entre outros).

Alteração 250
Esther de Lange

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) "Género alimentício não 
pré-embalado", géneros alimentícios que 
são apresentados para venda ao 
consumidor final sem embalagem ou que 
só são embalados no momento da venda 
ao consumidor final, bem como os 
géneros alimentícios e as preparações 
frescas que são pré-embaladas 
imediatamente antes da venda;
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Or. en

Justificação

A limitação às embalagens nos locais de venda não é suficientemente clara. Nas empresas 
artesanais com vários pontos de venda, os produtos costumam ser embalados no dia da 
venda no local central de produção, antes de serem distribuídos pelos pontos de venda 
respectivos. Por exemplo, nos Países Baixos, as autoridades decidiram equiparar a menção 
“diariamente fresco” à de “não pré-embalado”.

Alteração 251
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) "Género alimentício não 
pré-embalado", género alimentício 
apresentado ao consumidor final sem 
embalagem, que não é embalado ou só o é 
no momento da venda ao consumidor 
final, bem como os géneros alimentícios e 
as preparações frescas pré-embaladas no 
local da venda imediatamente antes da 
venda;

Or. de

Justificação

Nas lojas e estabelecimentos de restauração colectiva, os alimentos também são 
pré-embalados por razões de higiene e, geralmente, entregues ao consumidor na presença de 
pessoal apto a dar informações. No caso dos alimentos embalados individualmente, torna-se 
impossível, devido à diversidade da oferta e à constante mudança na composição dos 
alimentos, dar as informações obrigatórias sobre alimentos pré-embalados. É irrelevante que 
a comida seja vendida ou distribuída gratuitamente.
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Alteração 252
Frédérique Ries

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) “Género alimentício não 
pré-embalado”, géneros alimentícios que 
são apresentados para venda ao 
consumidor final sem pré-embalagem, ou 
que são embalados nos pontos de venda, a 
pedido do comprador, ou pré-embalados 
para venda directa; 

Or. en

Alteração 253
Pilar Ayuso

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) “Género alimentício não 
pré-embalado”, géneros alimentícios que 
são apresentados para venda ao 
consumidor final sem pré-embalagem, ou 
que são embalados nos pontos de venda, a 
pedido do comprador, ou pré-embalados 
para venda directa; 

Or. en

Justificação

Importa que a definição de género alimentício não pré-embalado inclua os géneros 
alimentícios pré-embalados no local, para venda directa, e os alimentos embalados a pedido 
do consumidor, uma vez que não se distinguem dos géneros alimentícios não pré-embalados.
 A redacção proposta provém do artigo 41.°,  nº 1, da proposta da Comissão.
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Alteração 254
Elisabetta Gardini

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 origem», qualquer local 
indicado como sendo o local de onde 
provém o género alimentício, definido em 
conformidade com os artigos 23.º a 26.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do 
Conselho;

Or. it

Alteração 255
Elisabetta Gardini

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) «Local de proveniência», qualquer 
local, diferente do local de origem 
referido na alínea g) supra, indicado 
como sendo o local de onde provém a 
principal matéria-prima agrícola utilizada 
na preparação do produto final.

Or. it

Justificação

Para garantir uma correcta informação dos consumidores, é necessário estabelecer uma 
distinção entre "local de proveniência" e “país de origem” cuja definição figura no Código 
Aduaneiro Comunitário. Amiúde, os consumidores confundem a indicação do local no qual o 
género alimentício foi elaborado com a do local onde foi cultivado ou criado o produto 
agrícola utilizado no processo de transformação. Para garantir que os consumidores possam 
escolher com conhecimento de causa, é necessário que o local de origem e o local de 
proveniência sejam objecto de definições precisas e autónomas. 
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Alteração 256
Åsa Westlund

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) "País de origem": local de origem da 
matéria-prima agrícola principal utilizada 
na preparação do produto.

Or. sv

Justificação

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

Alteração 257
Elisabetta Gardini

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

Texto da Comissão Alteração

g-B) “Transformação”, processo que, a 
partir de uma ou mais matérias-primas 
agrícolas, permite a obtenção de um 
produto acabado.

Or. it

Alteração 258
Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

s-A) "Data-limite de consumo de um 
género alimentício", data, até à qual um 
alimento deve ser consumido. Após essa 
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data, o alimento já não poderá ser cedido 
como tal ao consumidor, nem ser 
transformado.

Or. de

Justificação

A introdução de uma definição de "data-limite de consumo" pela relatora é positiva. A 
definição deve, porém, ser completada: a proibição de entrega ao consumidor deverá ainda 
abarcar uma proibição de transformação. Após a expiração da data-limite de consumo do 
alimento, não é razoável que o mesmo seja utilizado como alimento. A proibição de 
transformação coloca mais um obstáculo ao comércio de "carne imprópria para consumo".

Alteração 259
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

s-A) “Data de fabrico”, a data em que o 
género alimentício se transformou no 
produto descrito.

Or. en

Justificação

Para melhorar a informação do consumidor, deveria ser fornecida uma definição de data de 
fabrico. A definição proposta é idêntica à definição do Codex (CODEX STAN 1-1985).

Alteração 260
Struan Stevenson

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

Texto da Comissão Alteração

t-A) "Transformação", o processo pelo 
qual uma (ou mais) matéria(s)-prima(s) 
agrícola(s) é(são) transformada(s) num 
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produto acabado.

Or. en

Justificação

Esta definição é necessária devido à referência feita na nova redacção do artigo 9.° aos 
produtos alimentares transformados.

Alteração 261
Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

(t-A) "Imitação", género alimentício que 
dá a impressão de ser outro, no qual um 
ingrediente normalmente utilizado foi, 
total ou parcialmente, substituído por 
outro.

Or. en

Justificação

As expectativas dos consumidores são goradas mediante a utilização crescente de imitações, 
em que determinadas componentes foram substituídas por outras mais económicas.

Alteração 262
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do presente regulamento, o 
país de origem de um género alimentício 
refere-se à origem do género alimentício, 
tal como definida em conformidade com os 
artigos 23.º a 26.º do Regulamento (CEE) 

3. Para efeitos do presente regulamento, o 
país de origem de um género alimentício 
refere-se à origem do género alimentício, 
tal como definida em conformidade com os 
artigos 23.º a 26.º do Regulamento (CEE) 
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n.º 2913/92 do Conselho. n.º 2913/92 do Conselho. No que se refere 
aos Estados-Membros, o país de origem 
refere-se sempre ao Estado-Membro 
respectivo. 

Or. en

Justificação

Para efeitos da definição do país de origem, o n.°3 do artigo 2.° da proposta da Comissão 
remete para o Código Aduaneiro Comunitário. Porém, segundo o Código Aduaneiro 
Comunitário, a origem pode ser “UE” ou um Estado-Membro. Importa por isso clarificar 
que, no que diz respeito aos géneros alimentícios originários da UE, o país de origem se 
refere sempre ao Estado-Membro, e não à UE no seu conjunto.

Alteração 263
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

No que respeita à carne e aos alimentos 
que contêm carne, a origem deve ser 
definida como o país em que o animal 
nasceu, foi em grande parte criado e 
abatido. Se forem diferentes, todos os três 
locais têm de ser mencionados sempre que 
se faça referência ao "país de origem".

Or. en

Justificação

No que respeita à carne, não basta indicar o local de origem, se este for diferente para o 
nascimento, a criação e o abate. Há estudos que demonstram que o local de nascimento, 
criação e abate dos animais é extremamente importante para os consumidores.
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Alteração 264
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 3.º, n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A informação sobre os géneros 
alimentícios tem como objectivo procurar 
alcançar um elevado nível de protecção da 
saúde e dos interesses do consumidor, 
proporcionando uma base para que o 
consumidor final possa fazer escolhas 
informadas e utilizar os alimentos com 
segurança, tendo especialmente em conta 
considerações de saúde, económicas, 
ambientais e éticas.

1. A informação sobre os géneros 
alimentícios, assim como o presente 
regulamento, têm como objectivo procurar 
alcançar um elevado nível de protecção da 
saúde e dos interesses do consumidor, 
proporcionando uma base para que o 
consumidor final possa fazer escolhas 
informadas e utilizar os alimentos com 
segurança, tendo especialmente em conta 
considerações de saúde, económicas, 
ambientais e éticas.

Or. sv

Justificação

O artigo 3.º, n.º 2, refere que a legislação de géneros alimentícios tem como objectivo a 
realização da livre circulação na Comunidade. Paralelamente a informação deve também ter 
como objectivo procurar alcançar um elevado nível de protecção da saúde do consumidor.

Alteração 265
Holger Krahmer

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 

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 
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vendidas até ao seu esgotamento. vendidas até ao seu esgotamento. São 
introduzidas novas regras de rotulagem de 
alimentos com base numa data de 
aplicação uniforme, que deverá ser 
definida pela Comissão após consulta dos 
Estados-Membros e dos representantes 
das partes interessadas.

Or. de

Justificação

A introdução de novos requisitos de rotulagem em datas diferentes terá, apesar do período de 
transição previsto, um impacto significativo no custo do desenvolvimento de novos rótulos e 
no consumo dos "stocks" de produtos, embalagens e rótulos. Deve pois repor-se o princípio 
de uma mesma data inicial para a introdução das novas regras em matéria de rotulagem 
(como originalmente proposto pela Comissão).

Alteração 266
Struan Stevenson

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 sejam estabelecidas novas 
exigências no quadro da legislação em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios, deve ser concedido 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.

Or. en

Justificação

Para facilitar o bom funcionamento do mercado interno e reduzir os resíduos de embalagens 
ao mínimo, é normal prever um período transitório quando se estabelece novas exigências de 
rotulagem.
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Alteração 267
Andres Perello Rodriguez

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

Texto da Comissão Alteração

ii) à durabilidade, condições de 
conservação e utilização segura,

ii) à durabilidade, condições de 
conservação, exigências de conservação 
do produto uma vez aberto, se for o caso,
e utilização segura,

Or. es

Justificação

Hoje em dia, são numerosos os produtos que não indicam o respectivo prazo de conservação 
uma vez abertos nem, por exemplo, se devem ser conservados a uma dada temperatura. É 
conveniente especificá-lo em prol da segurança dos consumidores.

Alteração 268
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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 (incluindo os 
consumidores, os produtores, etc.) do 
fornecimento de determinadas informações 
às quais atribuem um valor significativo, 
ou quaisquer benefícios comummente 
reconhecidos, que permitam ao 
consumidor escolher com conhecimento 
de causa.

Or. en
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Justificação

A aplicação de novas regras de rotulagem só deve avançar se existirem estudos práticos que 
provem as vantagens dessas 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 269
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Sugerindo ao consumidor através da 
descrição ou de imagens constantes da 
embalagem um determinado produto ou 
ingrediente, quando se trata de facto de 
um género alimentício imitado e/ou de um 
sucedâneo de um ingrediente 
normalmente utilizado num produto. 
Nesses casos, na face exposta da 
embalagem deve ser aposta a menção 
"imitação produzida com (designação do 
sucedâneo) em vez de (designação do 
produto substituído)".

Or. de

Alteração 270
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Através de representações visuais 
susceptíveis de induzir o consumidor em 
erro quanto à origem de um produto 
alimentício ou dos seus ingredientes;

Or. en
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Justificação

Ligeira modificação da alteração correspondente, apresentada pelo relator. Não devem ser 
utilizadas imagens ou gráficos que induzam deliberadamente em erro o consumidor quanto à 
verdadeira origem de um produto.

Alteração 271
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Através de representações visuais 
que induzem em erro o consumidor 
quanto à origem, natureza ou composição 
de um produto alimentício;

Or. de

Justificação

Não é só a origem que deve ser destacada, mas sim, também, a natureza e a composição do 
produto. Esta disposição visa melhorar a clareza e a verdade das representações de 
alimentos. Por exemplo, a reprodução de vagens de baunilha num iogurte com sabor de 
baunilha é enganosa.

Alteração 272
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Publicitando de forma explícita uma 
redução significativa do teor de açúcar 
e/ou de gordura, se o valor energético não 
for proporcionalmente reduzido (expresso 
em quilojoules ou quilocalorias), excepto 
quando essa redução do teor de açúcar ou 
de gordura melhore os efeitos do produto 
sobre a saúde;
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Or. de

Justificação

O consumidor médio parte do princípio que um produto alimentar que é publicitado com uma 
redução significativa do teor de açúcar ou de matérias gordas, tem igualmente um valor 
energético reduzido. Contudo, nem sempre isso é verdade, quando o açúcar ou as matérias 
gordas são substituídos por outros ingredientes. As transformações com efeitos positivos para 
a sua saúde, como, por exemplo, a substituição de ácidos gordos saturados por ácidos gordos 
polinsaturados, devem continuar a ser autorizadas, mesmo que o valor energético se 
mantenha inalterado.

Alteração 273
Carl Schlyter, Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Sugerindo que o sabor do alimento 
provém de ingredientes naturais, quando 
o mesmo provém essencialmente de 
aromas. 

Or. en

Justificação

Por exemplo, quando um produto exibe a menção «baunilha» ou uma imagem de baunilha, a 
origem do sabor deveria ser baunilha autêntica. O mesmo se aplica por exemplo aos frutos.

Alteração 274
Carl Schlyter, Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) no que diz respeito aos géneros 
alimentícios que contêm frutos: 
(i) exibindo imagens 
desproporcionadamente grandes de frutos 
que não são os frutos dominantes no 
género alimentício em causa. Qualquer 



PE431.051v01-00 54/103 AM\799895PT.doc

PT

fruto predominante tem de ser aquele que 
domina a imagem;  
(ii) utilizando o nome de um fruto para 
designar o género alimentício, quando 
esse fruto não está presente na 
quantidade razoavelmente esperada pelo 
consumidor. 

Or. en

Justificação

O consumidor pode ser facilmente induzido em erro quando um sumo mostre uma grande 
imagem de morangos, mas cujo fruto principal seja porém a maçã.

Alteração 275
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c-C (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) no que respeita ao leite: qualificando 
o leite como fresco, quando a data-limite 
de utilização excede em sete dias a data do 
respectivo empacotamento. 

Or. en

Justificação

Actualmente, o chamado leite de longa conservação substitui cada vez mais o leite fresco no 
comércio. Este leite foi pasteurizado tal como leite normal, mas a uma temperatura mais 
elevada, e microfiltrado. Pode ser conservado até 21 dias, se a embalagem não foi aberta. 
Porém, este leite é vendido como leite fresco, o que induz o consumidor em erro. Por isso, 
alguns Estados-Membros já estabeleceram disposições que prescrevem um prazo máximo de 
validade para o leite rotulado como “fresco”.
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Alteração 276
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Interpretando a publicidade 
explícita de redução substancial do teor 
de açúcar e / ou gordura como uma 
informação susceptível de induzir em erro 
o consumidor, sempre que isso não se 
traduza numa correspondente redução do 
valor energético (expresso em quilojoules 
–KJ- ou em quilocalorias -Kcal) do 
género alimentício em questão; 

Or. ro

Justificação

Quando um produto alimentar A contém uma concentração de açúcar e / ou gordura abaixo 
da norma prevista na lei para efeitos da respectiva classificação na categoria de produto 
alimentar com "baixo teor de açúcar / gordura", mas contém outros ingredientes que 
aumentam o seu teor calórico (por exemplo, hidratos de carbono como o amido ou aditivos 
de amido modificado), e quando existe no mercado um produto B comparável que não contém 
esses ingredientes, o produtor do primeiro produto pode utilizar para fins de comercialização 
a menção de "dietético", embora o seu produto não apresente um nível mais baixo em 
calorias.

Alteração 277
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A informação sobre os géneros 
alimentícios deve ser exacta, clara e 
facilmente compreensível para o 
consumidor.

2. A informação sobre os géneros 
alimentícios deve ser exacta, clara e 
facilmente compreensível para o 
consumidor. O comité referido no n.º 1 do 
artigo 49.º pode elaborar uma lista não 
exaustiva das alegações e dos termos, na 
acepção do n.º 1, cuja utilização deve, em 
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todo o caso, ser proibida ou limitada.

Or. en

Justificação

A alteração visa manter as disposições em vigor na legislação comunitária relativa aos 
alimentos, 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 da referida disposição, os países podem legislar, e as definições podem 
facilmente diferir entre Estados-Membros, criando assim entraves ao comércio no mercado 
interno. 

Alteração 278
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 7.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A informação sobre os géneros 
alimentícios deve ser exacta, clara e 
facilmente compreensível para o 
consumidor.

2. A informação sobre os géneros 
alimentícios deve ser exacta, clara, de fácil 
leitura e facilmente compreensível para o 
consumidor.

Or. sv

Alteração 279
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4, os 
operadores das empresas do sector 
alimentar devem, nas empresas sob o seu 
controlo, garantir a observância das 
exigências previstas na legislação em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios que sejam relevantes para as 
suas actividades e verificar se essas 

1. A pessoa responsável pela informação 
sobre os géneros alimentícios garante a 
disponibilização e a exactidão do conteúdo 
das indicações fornecidas.



AM\799895PT.doc 57/103 PE431.051v01-00

PT

exigências são cumpridas.

Or. de

Justificação

Das Prinzip zielt darauf, dass Handelsunternehmen nicht für solche Umstände zur 
Verantwortung gezogen werden, die nicht in ihrem Geschäftsbereich bzw. Einflussbereich 
liegen. Um die Kohärenz des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten, ist es erforderlich, die 
Formulierung des Artikels 8 an die neulich verabschiedete Verordnung (EG) 767/2009 über 
das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln ( ) anzupassen. Dieser Text und 
der gegenwärtige Vorschlag basieren auf den gleichen Prinzipen der Verordnung (EG) 
178/2002 und unterliegen den gleichen Kontrolleregeln der Verordnung  (EG) 882/2004. 
Somit ist also unerlässlich, dass die Vorschriften bezüglich der Verantwortung der Betreiber 
dem gleichen Ansatz entsprechen und der deutlicheren Formulierung genießen, damit, wie 
von der Kommission im Erwägungsgrund 21 gewünscht, "es nicht zu einer Zersplitterung der 
Rechtsvorschriften in diesem Rahmen kommt".

Alteração 280
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores das empresas do sector 
alimentar não podem, nas empresas sob o 
seu controlo, alterar as informações que 
acompanham um género alimentício se tal 
alteração for susceptível de induzir em erro 
o consumidor final ou reduzir, de qualquer 
outro modo, o nível de protecção do 
consumidor, em especial no domínio da 
saúde.

2. Os operadores das empresas do sector
alimentar não podem, nas empresas sob o 
seu controlo, alterar as informações que 
acompanham um género alimentício se tal 
alteração for susceptível de induzir em erro 
o consumidor final ou reduzir, de qualquer 
outro modo, o nível de protecção do 
consumidor, em especial no domínio da 
saúde e as suas possibilidades de fazer 
uma escolha informada.

Or. en

Justificação

Clarificação.
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Alteração 281
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os operadores das empresas do sector 
alimentar que coloquem no mercado pela 
primeira vez um género alimentício 
destinado a ser fornecido ao consumidor 
final ou a um estabelecimento de 
restauração colectiva devem assegurar a 
presença e exactidão da informação 
necessária em conformidade com a 
legislação em matéria de informação 
sobre os géneros alimentícios aplicável.

3. Na medida em que suas actividades 
afectem a informação sobre os géneros 
alimentícios na empresa sob o seu 
controlo, os operadores das empresas do 
sector alimentar devem certificar-se de 
que as informações prestadas satisfazem 
os requisitos do presente Regulamento.

Or. de

Alteração 282
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os operadores de empresas do sector 
alimentar responsáveis por actividades de 
comércio retalhista ou de distribuição que 
não afectem a informação sobre os géneros 
alimentícios devem actuar com o devido 
cuidado para garantir, dentro dos limites 
das suas actividades, a presença das 
informações exigidas, em especial não 
fornecendo géneros alimentícios que 
saibam ou presumam não estar 
conformes, com base na informação de 
que disponham como profissionais.

4. Se os operadores de empresas do sector 
alimentar responsáveis por actividades de 
comércio retalhista ou de distribuição que 
não afectem a informação sobre os géneros 
alimentícios tomarem conhecimento de 
que um género alimentício não respeita as 
disposições do presente regulamento, 
reagem imediatamente tomando as 
medidas adequadas.

Or. de
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Justificação

O presente regulamento deve garantir uma repartição clara e proporcional das obrigações 
que correspondem às funções de qualquer operador de empresas do sector alimentar na 
cadeia de distribuição alimentar. Tal significa que os operadores económicos devem ser 
responsáveis pelo cumprimento de cada uma das disposições legais que digam respeito ao 
seu âmbito de competências na cadeia de distribuição alimentar.

Alteração 283
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os operadores de empresas do sector 
alimentar responsáveis por actividades de 
comércio retalhista ou de distribuição que 
não afectem a informação sobre os géneros 
alimentícios devem actuar com o devido
cuidado para garantir, dentro dos limites 
das suas actividades, a presença das 
informações exigidas, em especial não 
fornecendo géneros alimentícios que 
saibam ou presumam não estar conformes, 
com base na informação de que disponham 
como profissionais.

4. Os operadores de empresas do sector 
alimentar responsáveis pelo comércio 
retalhista ou por actividades de 
distribuição que não afectem a informação 
sobre os géneros alimentícios devem actuar 
com extremo cuidado, para ajudar a
garantir, dentro dos limites das suas 
actividades, a observância das prescrições 
relativas às informação sobre os géneros 
alimentícios, em especial, abstendo-se de 
fornecer géneros alimentícios que saibam 
ou presumam, com base na informação de 
que disponham como profissionais, que 
não estejam em conformidade com tais 
prescrições.

Or. de

Alteração 284
Kartika Tamara Liotard

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 

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

relativa aos géneros alimentícios não pré-
embalados seja transmitida ao operador 
que recebe estes géneros alimentícios, para 
que, se for o caso, as informações 
obrigatórias especificadas no n.º 1, alíneas 
a) a d), f) e i), do artigo 9.º possam ser 
fornecidas ao consumidor final.

Or. en

Justificação

As informações exigidas pelas alíneas d) e i) são necessárias para que o operador que 
fornece os géneros alimentícios ao consumidor final possa transmitir a este últimas as
menções obrigatórias sobre os géneros alimentícios, previstas no n.º 1 do artigo 9.º.

Alteração 285
Carl Schlyter, Jill Evans

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 
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.

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 
que recebe estes géneros alimentícios para 
revenda ou transformação, 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.

Or. en

Justificação

O fornecimento de todas as menções obrigatórias referidas no n.º 1 do artigo 9.º é essencial 
para que o operador que recebe os géneros alimentícios os possa tratar (p. ex. armazenar) 
em conformidade e fornecer as informações aos consumidores. Por outro lado, esta 
disposição é indispensável para cumprir os requisitos em matéria de rastreabilidade.
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Alteração 286
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 8.º – 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 
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.

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 
que recebe estes géneros alimentícios, para 
que as informações obrigatórias 
especificadas no n.º 1, alíneas a) a c) e f), 
do artigo 9.º sejam disponibilizadas ao 
consumidor final.

Or. sv

Justificação

O direito do consumidor final à informação deve ser reforçado. 

Alteração 287
Glenis Willmott

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 
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.

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 
que recebe estes géneros alimentícios, para 
que, se for o caso, as informações 
obrigatórias especificadas no n.º 1, alíneas 
a) a d), f) e i), do artigo 9.º possam ser 
fornecidas ao consumidor final.

Or. en
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Justificação

O aditamento da alínea d) significa que os operadores serão obrigados a comunicar ao 
operador que recebe os géneros alimentícios informações sobre as quantidades de certos 
ingredientes ou categorias de ingredientes.  O aditamento da alínea i) significa que os 
operadores serão obrigados a fornecer informações sobre a origem de certos ingredientes ou 
categorias de ingredientes. As informações exigidas pelas alíneas d) e i) são necessárias para 
que o operador que fornece os géneros alimentícios ao consumidor final possa transmitir a 
este último as menções obrigatórias sobre os géneros alimentícios, previstas no n.º 1 do 
artigo 9.º.

Alteração 288
Andres Perello Rodriguez

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Nos termos do disposto no n.º 6 do 
artigo 14.º, os operadores das empresas do 
sector alimentar devem tomar as 
disposições necessárias para que as 
empresas sob o seu controlo não 
distribuam produtos com uma rotulagem 
deficiente ou com rótulos ilegíveis.

Or. es

Justificação

É conveniente determinar a quem incumbe velar por que não sejam comercializados produtos 
com rótulos ilegíveis ou com erros de impressão que dificultem ou impeçam a obtenção de 
informação por parte dos consumidores.

Alteração 289
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. Nos casos seguintes, os operadores das 
empresas do sector alimentar devem 
garantir, nas empresas sob o seu controlo, 

6. Nos casos seguintes, os operadores das 
empresas do sector alimentar devem 
garantir, nas empresas sob o seu controlo, 
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que as menções obrigatórias exigidas ao 
abrigo do artigo 9.º constem da embalagem 
exterior em que os géneros alimentícios 
são apresentados para comercialização, ou 
dos documentos comerciais referentes a 
esses géneros, se se puder garantir que tais 
documentos acompanham os géneros 
alimentícios a que dizem respeito ou foram 
enviados antes da entrega ou ao mesmo 
tempo:

que as menções obrigatórias exigidas ao 
abrigo do artigo 9.º constem da embalagem 
exterior em que os géneros alimentícios 
são apresentados para comercialização, ou 
dos documentos comerciais referentes a 
esses géneros, se se puder garantir que tais 
documentos acompanham os géneros 
alimentícios a que dizem respeito ou foram 
enviados antes da entrega ou ao mesmo 
tempo e que as informações são 
fornecidas ao consumidor final:

Or. sv

Justificação

O direito do consumidor final à informação, caso necessário, deve ser reforçado.

Alteração 290
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, os operadores das empresas do 
sector alimentar devem garantir que as 
menções referidas no n.º 1, alíneas a), f) e 
h), do artigo 9.º constem igualmente da 
embalagem exterior em que o género 
alimentício é apresentado para 
comercialização.

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, os operadores das empresas do 
sector alimentar devem garantir que as 
menções referidas no n.º 1, alíneas a), e),
f), g) e h), do artigo 9.º constem igualmente 
da embalagem exterior em que o género 
alimentício é apresentado para 
comercialização.

Or. en

Justificação

A quantidade líquida constitui também uma informação importante que deve figurar na 
embalagem exterior, bem como informações específicas sobre as condições de conservação e 
de utilização de um género alimentício. 
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Alteração 291
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

a) Denominação do género alimentício; a) Denominação do género alimentício 
e/ou denominação de venda;

Or. it

Alteração 292
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 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;

Or. en

Justificação

O peso líquido do género alimentício pode sofrer alterações desde o momento da respectiva 
produção até à sua venda e consumo. Porém, o produtor de géneros alimentícios apenas 
pode influenciar os processos de produção e de embalagem, pelo que só está habilitado a 
indicar o peso líquido correcto no momento da embalagem. 

É claro que o produtor de géneros alimentícios é responsável por indicar o peso líquido, mas 
esta regra deveria ser modificada por forma a deixar claro que aquele produtor tem a 
obrigação de fornecer as indicações correctas sobre o peso líquido apenas no momento da 
embalagem do género alimentício. Após a embalagem e a venda do género alimentício, o 
produtor deixa de poder garantir a correcta manipulação do produto, para minimizar as 
alterações do respectivo peso líquido.
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Alteração 293
Andres Perello Rodriguez

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

Texto da Comissão Alteração

g) Quaisquer condições especiais de 
conservação e de utilização; 

g) Quaisquer condições especiais de 
conservação e de utilização, incluindo as 
exigências de conservação do produto 
uma vez aberto;

Or. es

Justificação

Hoje em dia, são numerosos os produtos que não indicam o respectivo prazo de conservação 
uma vez abertos nem, por exemplo, se devem ser conservados a uma dada temperatura. É 
conveniente especificá-lo em prol da segurança dos consumidores.

Alteração 294
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea g-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) A data de fabrico;

Or. en

Justificação

Para cumprir o objectivo do regulamento de fornecer ao consumidor informações adequadas 
sobre os alimentos que consome, dando-lhe, assim, a possibilidade de fazer uma escolha 
informada, é essencial informar o consumidor sobre a data de fabrico.
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Alteração 295
Sergio Berlato, Giancarlo Scotta, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Vittorio Prodi

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 ou a firma ou uma marca 
registada e o endereço do fabricante, do 
acondicionador e, no caso dos produtos 
originários de países terceiros, de um 
vendedor estabelecido na Comunidade;

Or. it

Justificação

É fundamental introduzir a indicação obrigatória do produtor efectivo de um género 
alimentício, quer para efeitos de uma correcta informação do consumidor quer para 
promover a competitividade do sector da indústria alimentar. A inexistência desta obrigação 
contribuiu ao longo dos anos para a multiplicação do fenómeno das marcas privativas dos 
distribuidores e retalhistas, comprometendo a rentabilidade das empresas e, 
consequentemente, a própria perenidade das empresas do sector agro-alimentar. 

Alteração 296
Carl Schlyter

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 ou a firma e o endereço do 
fabricante, do acondicionador, e, se for 
caso disso, do vendedor estabelecido na 
Comunidade;

Or. en

Justificação

O nome do fabricante e do acondicionador é uma informação importante para o consumidor, 
especialmente se o produto for vendido sob a própria marca de um supermercado.
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Alteração 297
Oreste Rossi

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 ou a firma ou uma marca 
registada e o endereço do fabricante, do 
acondicionador e, no caso dos produtos 
originários de países terceiros, de um 
vendedor estabelecido na Comunidade;

Or. it

Justificação

A indicação do importador é relevante no caso dos produtos importados de países terceiros.

Alteração 298
Kartika Tamara Liotard

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 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; 
o país de origem ou o local de 
proveniência dos géneros alimentícios 
constituídos por um único ingrediente e 
do ingrediente significativo;

Or. en
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Justificação

Um crescente número de consumidores pretende saber de onde são originários os géneros 
alimentícios, pelo que deverá ser obrigatório indicar o país de origem ou o local de 
proveniência de todos os produtos constituídos por um único ingrediente, por exemplo, ovino, 
porcino, caprino, aves de capoeira, produtos lácteos e frutos de casca rija. A informação 
sobre o país de origem ou o local de proveniência deverá aplicar-se a todas as variações do 
género alimentício em causa, quer seja fresco, congelado, enlatado, ou submetido a outra 
forma de transformação mínima.

Alteração 299
Françoise Grossetête, Catherine Souille

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 origem, quando a omissão 
desta informação for susceptível de induzir 
em erro o consumidor quanto à origem ou 
proveniência reais do género alimentício;

Or. fr

Justificação

A inclusão de disposições suplementares quanto à origem dos produtos não se afigura 
pertinente porquanto tal medida geraria custos adicionais e aumentaria a complexidade do 
aprovisionamento em função da disponibilidade das matérias-primas.
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Alteração 300
Dagmar Roth-Behrendt

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 origem ou de proveniência, 
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

Or. de

Justificação

O local de proveniência e/ou os principais ingredientes do produto devem ser sempre 
indicados.

Alteração 301
Jill Evans

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 

(i) Será indicado o país de origem ou o 
local de proveniência  no que respeita aos 
seguintes produtos:
a) carne
b) aves de capoeira
c) produtos lácteos
d) frutos e produtos hortícolas frescos,
bem como no que respeita à carne e aves 
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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

utilizadas como ingredientes em alimentos 
transformados.

Quando o país de origem ou o local de 
proveniência do género alimentício não 
for o mesmo que o do(s) seu(s) 
ingrediente(s) primário(s), deve 
igualmente ser indicado o país de origem 
ou o local de proveniência deste(s) 
ingrediente(s).
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.
No que respeita a todos os outros 
alimentos, a menos que estejam sujeitos a 
legislação específica, deve ser indicado 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

Or. en

Justificação

O consumidor tem direito a obter informação sobre a origem dos alimentos adquiridos. O 
consumidor está muito interessado em conhecer a origem dos alimentos, pelo que é 
necessário alargar as exigências em matéria de rotulagem obrigatória.
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Alteração 302
Glenis Willmott

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) Será indicado o país de origem ou o 
local de proveniência no que respeita aos 
seguintes produtos:
- carne,
- aves de capoeira,
- produtos lácteos,
- frutos e produtos hortícolas frescos,
bem como no que respeita à carne e aves 
utilizadas como ingredientes em alimentos 
transformados.

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

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.

No que respeita a todos os outros 
alimentos, a menos que estejam sujeitos a 
legislação específica, deve ser indicado o
país de origem ou o local de proveniência, 
quando a omissão desta indicação for 
susceptível de induzir significativamente 
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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

Or. en

Justificação

O consumidor tem direito a obter informação sobre a origem dos alimentos adquiridos. O 
consumidor está muito interessado em conhecer a origem dos alimentos, pelo que é 
necessário alargar as exigências em matéria de rotulagem obrigatória.

Alteração 303
Struan Stevenson

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 país de origem ou o local de 
proveniência de toda a carne, peixe, frutos 
e legumes não transformados e, no que 
respeita à carne, peixe e produtos lácteos 
transformados, o país de origem ou o 
local de proveniência em que foi 
produzida a principal matéria-prima 
agrícola utilizada. A indicação deve ser 
feita em conformidade com as regras 
previstas nos n.°s 3 e 4 do artigo 35.º e as 
estabelecidas em aplicação do n.º 5 do artigo 
35.º

Or. en
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Justificação

Por razões de transparência, e a fim de prevenir que o consumidor seja induzido em erro, o 
rótulo deve indicar o país de origem dos animais utilizados para a produção do género 
alimentício, de modo a que os consumidores possam efectuar uma escolha informada. 
Critérios semelhantes devem aplicar-se ao peixe transformado, como salmão fumado ou 
caviar enlatado, a fim de evitar que o consumidor tire ilações quanto à origem do produto em 
causa. Esta alteração também inclui no presente Regulamento a legislação comunitária 
vigente relativa aos alimentos no que diz respeito ao peixe, frutos e produtos hortícolas. 

Alteração 304
Elisabetta Gardini

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 país de origem dos produtos agrícolas 
não transformados e, no caso dos géneros 
alimentícios transformados, o local de 
proveniência da principal matéria-prima 
agrícola utilizada na transformação. Esta
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;

Or. it

Justificação

Por razões de transparência, os consumidores devem conhecer a proveniência de um género 
alimentício. É um direito do consumidor saber de onde vêm os produtos por ele utilizados a 
fim de poder efectuar as suas escolhas de forma autónoma e com conhecimento de causa, e, 
uma vez que, no caso dos produtos transformados, as várias fases da produção se podem ter 
processado em diferentes locais, afigura-se pertinente garantir a “rastreabilidade” das 
informações.
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Alteração 305
Holger Krahmer

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 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, 

Or. de

Justificação

Não apoiamos aditamentos à disposição actualmente em vigor. Eles gerariam complicações e 
custos adicionais já que, na prática, a origem das matérias-primas varia de acordo com a 
disponibilidade. Os custos adicionais seriam suportados pelos consumidores. Como o local 
de origem tem de ser indicado sempre que o consumidor, de outro modo, seja susceptível de 
ser induzido em erro, não há qualquer valor acrescentado para os consumidores. Neste 
ponto, a proposta é contrária ao objectivo de simplificar a legislação.

Alteração 306
Carl Schlyter

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 

i) O país de origem ou o local de 
proveniência dos géneros alimentícios 
constituídos por um único ingrediente e 
do ingrediente significativo e do 
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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

ingrediente ou ingredientes característicos 
dos géneros alimentícios com vários 
ingredientes; 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

Or. en

Alteração 307
Åsa Westlund

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 país de origem dos produtos agrícolas 
não transformados e, no caso dos 
produtos transformados, a região de 
cultivo ou de criação das principais 
matérias-primas agrícolas utilizadas na 
transformação. 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

Or. sv
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Justificação

O conhecimento da origem do principal ingrediente utilizado num género alimentício 
transformado constitui um elemento essencial que permite aos consumidores fazerem uma 
opção esclarecida.

Alteração 308
Pilar Ayuso

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) A menção do país de origem, quando a 
omissão desta menção for susceptível de 
induzir significativamente em erro o 
consumidor quanto à origem ou 
proveniência reais do género alimentício;

Or. en

Justificação

Os aditamentos à disposição actual não merecem o nosso apoio, devido ao facto de 
implicarem substanciais complicações e custos adicionais, visto que a procura de 
fornecedores acaba por não poder depender da disponibilidade das matérias-primas. Os 
custos adicionais terão que ser suportados pelos consumidores.
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Alteração 309
Karin Kadenbach

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) Qualquer indicação da origem e da 
proveniência que revele a origem do 
produto e dos seus componentes 
essenciais;

Or. de

Justificação

Os consumidores exigem cada vez mais informações seguras sobre a origem dos produtos e 
seus componentes essenciais (especialmente, no caso da carne e produtos derivados) antes de 
tomarem uma decisão de compra. Esta exigência é tida em conta. A lista de produtos 
relativamente aos quais estas informações são obrigatórias deverá ser apresentada no 
âmbito do processo de regulamentação.

Alteração 310
János Áder

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) País onde se situa o local de 
transformação, se uma fase da produção 
do alimento tiver tido lugar fora da 
Comunidade; 
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Or. hu

Justificação

Por várias razões económicas, parte do processo de preparação dos géneros alimentícios 
ocorre frequentemente no exterior da Comunidade. Todavia, os consumidores podem ser 
induzidos em erro se o rótulo ou o exterior do produto derem suficientes razões para concluir 
que a Comunidade é, não só o lugar de origem do produto, mas também o seu lugar de 
transformação.

Alteração 311
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea i-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) No que respeita à carne e aos 
alimentos que contêm carne, os locais de 
nascimento, criação e abate, nos termos 
do n.° 3 do artigo 2.°.

Or. en

Justificação

No que respeita à carne, não basta indicar o local de origem, se este for diferente para o 
nascimento, a criação e o abate. Há estudos que demonstram que o local de nascimento, 
criação e abate dos animais é extremamente importante para os consumidores.

Alteração 312
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) Em carnes que não a de bovino e de 
vitela, devem figurar nos rótulos as 
seguintes informações:
i) o Estado-Membro ou o país terceiro de 
nascimento,
ii) os Estados-Membros ou os países 
terceiros em que se processou a engorda,
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iii) o Estado-Membro ou o país terceiro 
em que ocorreu o abate. 
Se a carne provier de animais nados, 
criados e abatidos, i) num só 
Estado-Membro, a indicação pode ser a 
seguinte: "Proveniência: [nome do 
Estado-Membro]";
ii) num só país terceiro, a indicação pode 
ser a seguinte: "Proveniência: [nome do 
país terceiro]";

Or. de

Justificação

Especialmente no caso da carne, o consumidor nutre grandes expectativas em relação à 
proveniência. Este facto é tido em conta na medida em que, no caso da carne, os passos 
essenciais (data de nascimento, engorda e abate do animal) são indicados e rastreáveis.

Alteração 313
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) No caso de géneros alimentícios 
transformados, o país de origem do 
ingrediente primário;

Or. de

Justificação

Maior clareza e transparência na informação prestada aos consumidores. Grande parte dos 
consumidores atribui uma considerável importância ao fornecimento deste tipo de 
informações.
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Alteração 314
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea i-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) O país de origem, no caso de 
determinados produtos primários, na 
sequência de uma abordagem caso a caso, 
e após consulta das partes interessadas 
dos sectores em causa;

Or. en

Justificação

A menção do país de origem no rótulo já é obrigatória em determinados produtos primários 
(por exemplo, no caso da carne de bovino), para os quais foi considerada necessária por 
motivos de rastreabilidade e de segurança. Pode ainda haver alguns produtos que mereçam o 
mesmo tratamento; esta possibilidade deve, pois, ser mantida. Além disso, esta disposição 
seria um reflexo das expectativas dos consumidores em determinados sectores dos géneros 
alimentícios. 

Alteração 315
Karin Kadenbach

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, que também 
contém informações sobre as condições de 
armazenagem, bem como sobre a 
data-limite de consumo do género 
alimentício após abertura da embalagem, 
quando a omissão destas informações não 
permitir fazer uma utilização adequada do 
género alimentício

Or. de

Justificação

A indicação obrigatória das condições de armazenamento e das informações relativas ao 
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modo de tratamento ou conservação do produto após a abertura da embalagem, é 
particularmente necessária no caso de produtos a conservar em locais frescos e, portanto, 
microbiologicamente sensíveis.

Alteração 316
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea l-A (nova) 

Texto da Comissão Alteração

l-A) A medida (expressa em %) em que os 
operadores de empresas do sector 
alimentar cujo nome é indicado no rótulo 
garantem a ausência das seguintes 
práticas na cadeia de fornecimento do 
género alimentício em causa:

(1)trabalho infantil, na acepção do artigo 
2.º da Convenção n.º 138 da OIT;
(2)trabalho forçado, na acepção do artigo 
2.º da Convenção n.º 29 da OIT;
(3)discriminação, na acepção do artigo 1.º 
da Convenção n.º 111 da OIT;
(4)violação da liberdade de associação, na 
acepção do artigo 2.º da Convenção n.º 87 
da OIT.

Or. en

Justificação

Para muitos consumidores, é uma preocupação fundamental saber se os géneros alimentícios 
que consomem foram produzidos em condições de trabalho infantil, de trabalho forçado, de 
discriminação ou de violação da liberdade de associação. Por tal motivo, os fabricantes 
deverão ser obrigados a mencionar no rótulo em que medida podem garantir a ausência de 
tais práticas. No caso de não poder ser garantida a ausência dessas práticas, a percentagem 
será de 0%.
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Alteração 317
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1-A) indicação da origem e da 
proveniência no caso de géneros 
alimentícios não transformados; 

Or. de

Justificação

Os consumidores exigem cada vez mais informações seguras sobre a proveniência dos 
produtos não transformados (especialmente, no caso do leite e da carne) antes de tomarem 
uma decisão de compra. Esta exigência é tida em conta.

Alteração 318
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Derrogações para as microempresas
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 das exigências de informação 
previstas nas alíneas a) a k) do n.º 1 do 
artigo 9.º, quando os produtos são 
vendidos no local de produção e desde que 
os vendedores sejam capazes de fornecer 
as informações, a pedido. Em alternativa, 
estas informações podem ser fornecidas 
através de etiquetas colocadas nas 
prateleiras. 

Or. en
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Justificação

Só devem ser autorizadas derrogações para as microempresas que fabricam produtos 
artesanais.

Alteração 319
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. it

Justificação

As alterações de elementos de rotulagem obrigatória não são "elementos não essenciais".

Alteração 320
Andres Perello Rodriguez

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.

Suprimido

Or. es

Justificação

Os géneros alimentícios não pré-embalados não deveriam ser incluídos no âmbito de 
aplicação do presente regulamento.
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Alteração 321
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. de

Justificação

O Capítulo VI relativo às disposições nacionais deve ser suprimido e substituído por uma 
abordagem comunitária, com vista a uma plena harmonização em toda a UE.
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Alteração 322
Glenis Willmott

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. As disposições do artigo 41.º são 
aplicáveis aos géneros alimentícios 
apresentados para venda ao consumidor 
final sem pré-embalagem, ou aos géneros 
alimentícios embalados nos pontos de 
venda, a pedido do comprador, ou pré-
embalados para venda directa.

Or. en

Justificação

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

Alteração 323
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo, as menções obrigatórias 
enumeradas no n.º 1 do artigo 9.º devem 
ser impressas na embalagem ou no rótulo 
num tipo de letra cujos caracteres sejam
legíveis e respeitem as seguintes 
dimensões, tomando como referência a 
letra "x":
- pelo menos 1 mm no caso de 
embalagens ou recipientes cuja face 
maior ou cujo rótulo tenham uma 
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superfície de impressão compreendida 
entre 25 e 75 cm2;
- pelo menos 1,4 mm no caso de 
embalagens ou recipientes cuja face 
maior ou cujo rótulo tenham uma 
superfície de impressão superior a 75 
cm2;

Or. fr

Justificação

O tamanho mínimo de 3 mm pode contribuir para o aumento das dimensões das embalagens, 
o que está em contradição com as prioridades ambientais. Um tamanho ligeiramente inferior 
é suficiente para a grande maioria dos consumidores, desde que se apliquem critérios 
rigorosos de legibilidade.

Alteração 324
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

1-A. A Comissão Europeia elabora, em 
cooperação com as partes interessadas 
pertinentes, orientações para a 
legibilidade dos rótulos.

Or. de
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Justificação

A legibilidade do rótulo depende de uma série de elementos, como o corpo e tamanho 
tipográficos, a cor, o contraste, a densidade de impressão, etc. A consideração isolada destes 
elementos não é suficiente para garantir a desejada legibilidade. A utilização de caracteres
de pelo menos 3 mm não é viável. Rótulos maiores implicam embalagens maiores e, logo, um 
aumento da poluição.

Alteração 325
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

A Comissão Europeia, no quadro de um 
processo de consultas com os 
representantes das partes interessadas, 
pode propor orientações relativas à 
legibilidade da informação sobre os
géneros alimentícios fornecida aos 
consumidores.

Or. en

Justificação

A legibilidade dos rótulos dos géneros alimentícios depende de inúmeros elementos, e não 
apenas do tamanho da letra. O tamanho mínimo de 3 mm proposto para os caracteres 
impossibilitaria certas embalagens de apresentar todas as informações obrigatórias, 
especialmente no caso dos rótulos contendo informações em várias línguas. Isso originaria 
necessariamente embalagens de maiores dimensões, o que iria contrariar o objectivo de 
reduzir os resíduos de embalagens. A Comissão deve no entanto ser encorajada a definir 
orientações relativas à legibilidade da informação contida na rotulagem. 
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Alteração 326
Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo num formato claramente legível 
e com um contraste significativo entre o 
texto impresso e o fundo, usando 
caracteres cuja"altura de x" seja de pelo 
menos 1,2 mm.

Os outros elementos que devem ser tidos 
em conta para assegurar a legibilidade da 
informação sobre os géneros alimentícios 
são: 

(i) a disposição do texto 

(ii) o estilo 

(iii) o tamanho

(iv) a cor dos caracteres

(v) a cor do fundo 

(vi) a embalagem e a impressão, bem 
como
(vii) a distância e o ângulo de visão.

A Comissão deve elaborar normas que 
especifiquem o modo como estes 
elementos devem ser aplicados, para 
assegurar a legibilidade da informação 
sobre os géneros alimentícios prestada aos 
consumidores em conformidade com o 
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procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.° 3 do artigo 49.°.

Or. en

Justificação

Para serem informativas, as informações exibidas nas embalagens têm de ser claramente 
legíveis para o consumidor. Para clarificar o tamanho dos caracteres a utilizar, refere-se 
uma "altura de x" (a referência normalmente utilizada para o tamanho dos caracteres é a 
altura da letra x em minúsculas). As informações que figuram em todas as embalagens, 
quaisquer que sejam as suas dimensões, devem ser claramente legíveis, pois, se não o forem, 
são inúteis.

Alteração 327
Gerben-Jan Gerbrandy, George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, as menções obrigatórias enumeradas no 
n.º 1 do artigo 9.º devem ser impressas na 
embalagem ou no rótulo, de modo a 
garantir uma legibilidade inequívoca no 
que diz respeito ao tipo de letra, à cor e ao
contraste.

A Comissão Europeia elabora, no quadro
de um processo de consultas com os 
representantes das partes interessadas, 
regras vinculativas em matéria de 
legibilidade da informação sobre os 
géneros alimentícios fornecida aos 
consumidores. As medidas que tenham 
por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, a fim 
de o completar, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 



PE431.051v01-00 90/103 AM\799895PT.doc

PT

n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

A definição de caracteres de 3 mm para a impressão de todas as menções obrigatórias não é 
suficiente para garantir que aquelas sejam claramente legíveis. Além disso, o tamanho 
mínimo de 3 mm proposto para os caracteres não é viável, uma vez que, nomeadamente nas 
embalagens que contenham informações em várias línguas, não há espaço suficiente para 
que constem todas as menções exigidas. O aumento do tamanho da impressão das menções 
obrigatórias para 3 mm implica que a embalagem seja de maiores dimensões, o que não só 
contraria o objectivo de reduzir os resíduos de embalagens, como faria aumentar a 
quantidade dos mesmos. 

Alteração 328
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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 impresso em caracteres 
claramente legíveis, a fim de inviabilizar 
qualquer possibilidade de induzir o 
consumidor em erro.
Os outros elementos que devem ser tidos 
em conta para assegurar a legibilidade da 
informação sobre os géneros alimentícios 
são a disposição do texto, o estilo, o 
tamanho e a cor dos caracteres, a cor do 
fundo, a embalagem e a impressão, bem 
como a distância e o ângulo de visão.
A Comissão Europeia elaborará, em 
cooperação com as organizações 
europeias de consumidores e outras partes 
interessadas, as disposições que 
especifiquem o modo como cada um 
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destes elementos deve ser aplicado, a fim 
de garantir a legibilidade da informação 
sobre os géneros alimentícios destinada 
ao consumidor. As medidas que tenham 
por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, a fim 
de o completar, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

Todas as informações apresentadas num rótulo devem ser facilmente visíveis, claramente 
legíveis e não induzir o consumidor em erro, a fim de que este possa efectuar uma escolha 
informada. 

Alteração 329
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 1,5 
mm e apresentadas de modo a garantir um 
contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo.

Or. de

Justificação

Um tamanho mínimo obrigatório de 3 mm não é viável e para muitos alimentos implicaria a 
falta de espaço no rótulo até para comportar a informação obrigatória. 
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Alteração 330
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita 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 num formato claramente legível 
e com um contraste significativo entre o 
texto impresso e o fundo, usando 
caracteres cuja"altura de x" seja de pelo 
menos 1,2 mm.
Os outros elementos que devem ser tidos 
em conta para assegurar a legibilidade da 
informação sobre os géneros alimentícios 
são: 

i) a disposição do texto

ii) o estilo 

iii) o tamanho 

iv) a cor dos caracteres 

v) a cor do fundo

vi) a embalagem e a impressão, bem como

vii) a distância e o ângulo de visão.

A Comissão deve elaborar normas que 
especifiquem o modo como estes 
elementos devem ser aplicados para 
assegurar a legibilidade da informação 
sobre os géneros alimentícios prestada aos 
consumidores, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
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controlo previsto no n.° 3 do artigo 49.°.

Or. en

Justificação

Para serem informativas, as informações exibidas nas embalagens têm de ser claramente 
legíveis para o consumidor. Para clarificar o tamanho dos caracteres a utilizar, refere-se 
uma "altura de x" (a referência normalmente utilizada para o tamanho dos caracteres é a 
altura da letra x em minúsculas). As informações que figuram em todas as embalagens, 
quaisquer que sejam as suas dimensões, devem ser claramente legíveis, pois, se não o forem, 
são inúteis.

Alteração 331
Bernadette Vergnaud

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. As menções obrigatórias enumeradas 
no n.º 1 do artigo 9.º devem ser 
apresentadas de modo a garantir um 
contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo e a ser facilmente 
visíveis, claramente legíveis e indeléveis.

Or. fr

Alteração 332
Glenis Willmott

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os requisitos referentes à dimensão 
mínima dos caracteres a que se refere o 
n.° 1 não se aplicam aos géneros 
alimentícios abrangidos pela Directiva 
1999/21/CE da Comissão, de 25 de Março 
de 1999, relativa aos alimentos dietéticos 
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destinados a fins medicinais específicos.

Or. en

Justificação

Os alimentos dietéticos destinados a fins medicinais específicos estão sujeitos a exigências 
obrigatórias detalhadas para além das previstas no n.° 1 do artigo 9 º da proposta de 
regulamento e inclusive as embalagens de grandes dimensões não poderiam incluir todas as 
menções obrigatórias ainda que usando caracteres do tamanho mínimo proposto. Os rótulos 
destes alimentos dietéticos são submetidos às autoridades competentes dos Estados-Membros 
aquando da notificação, e a respectiva legibilidade pode ser verificada se o fabricante faz uso 
da derrogação.

Alteração 333
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As menções enumeradas, por um lado,
no n.º 1, alíneas a), e) e k), do artigo 9.º e, 
por outro lado, no n.º 1, alíneas c), f), g) e 
j), do artigo 9.º devem figurar no mesmo 
campo de visão.

Or. fr

Justificação

Todas as informações sanitárias ou ligadas à saúde deveriam figurar no mesmo campo visual 
(alergénios, data de durabilidade mínima, condições de conservação e modo de emprego). 

Alteração 334
Kartika Tamara Liotard

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 

4. A Comissão Europeia elaborará, em 
cooperação com as organizações 
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embalagens ou recipientes cuja face 
maior tenha uma superfície inferior a 10 
cm2.

europeias de consumidores e outras partes 
interessadas, as regras que especifiquem o 
modo como os elementos referidos no n.º 
1 do artigo 14.º devem ser aplicados, a fim 
de assegurar a legibilidade da informação 
sobre os géneros alimentícios prestada aos 
consumidores que figura em embalagens 
ou recipientes com uma superfície muito 
limitada.

Or. en

Justificação

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

Alteração 335
George Lyon

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

Or. en

Alteração 336
Andres Perello Rodriguez

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. O tamanho mínimo dos caracteres 
referido no n.º 1 não se aplica no caso de 
embalagens ou recipientes cuja face maior 
tenha uma superfície inferior a 10 cm2, 
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desde que seja garantida a legibilidade 
das informações ou que estas figurem 
num outro formato facilmente acessível 
por parte do consumidor.

Or. es

Justificação

Embora a relatora proponha que esta derrogação seja completamente eliminada, a presente 
alteração visa manter a proposta da Comissão, assegurando, porém, a informação dos 
consumidores.

Alteração 337
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. O tamanho mínimo dos caracteres 
referido no n.º 1 não se aplica no caso de 
embalagens ou recipientes cuja face maior 
tenha uma superfície de impressão inferior 
a 25 cm2. Podem ser introduzidas 
disposições nacionais específicas para 
estas categorias de embalagens ou de 
recipientes no caso dos Estados-Membros 
que tenham mais de uma língua oficial.

Or. fr

Alteração 338
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. 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 25 cm2. 
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Podem ser adoptadas disposições 
nacionais particulares para essas 
categorias de embalagens ou de 
recipientes no caso dos Estados-Membros 
que tenham mais de uma língua oficial.

Or. en

Alteração 339
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As exigências em matéria de dimensão 
mínima do tipo de letra enumeradas no 
n.º 1 não se aplicam aos géneros 
alimentícios abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 1999/21/CE da 
Comissão, de 25 de Março de 1999, 
relativa aos alimentos dietéticos 
destinados a fins medicinais específicos.

Or. fr

Justificação

Ces aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales sont soumis à des 
réglementations européennes spécifiques car ils sont destinés à répondre aux besoins 
nutritionnels de patients dont le métabolisme est perturbé et qui ne peuvent assimiler 
correctement les nutriments issus d'une alimentation traditionnelle. La création de 
conditionnements plus importants risquerait de compromettre la sécurité des patients 
(puisque le produit restant conservé pour une utilisation ultérieure présente un risque accru 
de prolifération microbienne) ou de générer du gaspillage (le produit restant étant jeté). 
L’augmentation de la taille des conditionnements et le gaspillage seraient également 
préjudiciables pour l’environnement.
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Alteração 340
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

As exigências em matéria de dimensão 
mínima do tipo de letra enumeradas no 
n.º 1 não se aplicam às fórmulas para 
lactentes, às fórmulas de transição e às 
fórmulas de diversificação destinadas a 
lactentes e crianças jovens abrangidas 
pelo âmbito de aplicação da Directiva 
2006/125/CE da Comissão, de 5 de 
Dezembro de 2006, relativa aos alimentos 
à base de cereais e aos alimentos para 
bebés destinados a lactentes e crianças 
jovens. 

Or. fr

Justificação

L’étiquetage des préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments de 
diversification destinés aux nourrissons et enfants en bas-âge doit comporter des mentions 
obligatoires spécifiques. C'est le cas par exemple des petits-pots pour bébés. Une taille 
minimale de caractères obligatoires est impossible sur ces produits particuliers sauf à 
augmenter la taille de l'emballage. Ceci entrainerait des risques pour la santé des 
consommateurs car le produit restant non consommé pourrait être conservé dans des 
conditions d'hygiènes inappropriées ou durant un temps trop important.

Alteração 341
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 14.º – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

qualquer outro elemento interferente ou a 
própria embalagem, por exemplo através 
de uma fita adesiva, pode esconder, 
disfarçar ou interromper essa informação. 

Or. sv

Alteração 342
János Áder

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

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A indicação das menções 
obrigatórias não deve traduzir-se num 
aumento no tamanho e/ou do volume do 
material de embalagem e/ou do recipiente 
dos géneros alimentícios.

Or. hu

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 343
Karin Kadenbach

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

Texto da Comissão Alteração

(6-A) No caso de produtos não pré-
embalados, as informações obrigatórias 
devem ser apresentadas por escrito. As 
informações podem ser disponibilizadas 
através de cartazes, folhetos informativos, 
etc., mas devem encontrar-se no local de 
venda e ser facilmente acessíveis aos 
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consumidores.

Or. de

Justificação

É perfeitamente razoável que, por princípio, também no caso de produtos não 
acondicionados, as informações sobre dados obrigatórios devam ser fornecidas ao 
consumidor.

Alteração 344
János Áder

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

Texto da Comissão Alteração

(6-B) 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 e/ou dos recipientes dos 
géneros alimentícios.

Or. hu

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.

Alteração 345
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 15 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

alimentícios, referida nos artigos 9.º e 29.º,
deve estar disponível a pedido do 
consumidor, antes da conclusão da compra 
e no momento da entrega e pode figurar no 
suporte da venda à distância ou ser 
fornecida através de qualquer outro meio 
adequado;

Or. de

Justificação

As frequentes modificações na composição dos produtos, por exemplo, redução do teor de 
sal, substituição de gorduras, tornam virtualmente impossível fornecer informações 
actualizadas em todos os suportes da venda à distância. Os catálogos e brochuras são o meio 
mais comum de apoio às vendas, especialmente para as pequenas e médias empresas: para 
além dos elevados custos, o impacto ambiental é grande, uma vez que, no futuro, será 
necessário multiplicar por quatro a quantidade de papel necessária para fornecer as 
informações obrigatórias.

Alteração 346
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 15 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A redacção proposta reflecte a abordagem adoptada noutros actos legislativos comunitários 
de relevo sobre a protecção dos consumidores.
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Alteração 347
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 348
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 15 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 349
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo do n.º 2 do artigo 9.º, a 
informação obrigatória sobre os géneros 
alimentícios deve figurar nas línguas 
oficiais dos Estados-Membros onde o 
género alimentício é comercializado e deve 
ser redigida de forma compreensível para 
o consumidor médio.

Or. en

Justificação

A utilização das línguas oficiais é um instrumento que garante com maior margem de certeza 
a compreensão das informações por parte dos consumidores.


