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Alteração 350
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O Estado-Membro em que o produto é 
comercializado pode impor no seu 
território que as menções sejam fornecidas 
numa ou mais línguas, entre as línguas 
oficiais da União. Este requisito não pode, 
contudo, impedir que as menções 
obrigatórias sejam fornecidas numa outra 
língua oficial da União de fácil 
compreensão para os consumidores do 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Justificação

Enquanto que a informação obrigatória sobre produtos alimentares deve ser fornecida numa 
língua que os consumidores entendam, a regulamentação não deve perturbar a livre 
circulação de mercadorias. A regulamentação relativa às línguas deve ser flexível a fim de 
permitir que os consumidores recebam informação numa língua que possam entender sem 
dificuldade. A jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu apoiou esta flexibilidade.

Alteração 351
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

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

Alteração 352
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A informação sobre o valor energético de um género alimentício é essencial e pode ser 
determinante para uma decisão de compra com conhecimento de causa. Deverá também 
permitir-se que os fabricantes incluam voluntariamente menções suplementares.
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Alteração 353
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Modificação da alteração 106 apresentada pela relatora. O facto de um produto ser de 
reduzidas dimensões não justifica a omissão da declaração obrigatória nos termos do artigo 
9.º. As informações devem estar disponíveis na Internet.

Alteração 354
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

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

Alteração 355
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sem prejuízo das disposições do n.º 4 do 
artigo 14.º, no caso das embalagens ou 
recipientes cuja face maior tenha uma 
superfície inferior a 25 cm2, só são 
obrigatórias na embalagem ou no rótulo as 
menções previstas nas alíneas a), b), c), e) 
e f), do n.º 1 do artigo 9.º. As menções 
referidas no n.º 1, alínea b), do artigo 9.º 
devem ser fornecidas por outros meios, ou 
disponibilizadas a pedido do consumidor.
Para eliminar quaisquer problemas de 
legibilidade, as menções referidas no n.º 1, 
alínea b), do artigo 9.º devem ser 
fornecidas igualmente por outros meios, 
ou disponibilizadas a pedido do 
consumidor.

Or. fr

Justificação

Deve mencionar-se sempre a lista dos ingredientes, independentemente das dimensões da 
embalagem. No entanto, dado que a aplicação do n.º 4 do artigo 14.º não assegura uma 
legibilidade óptima para todos os consumidores, deveria ser possível facultar essas 
informações por outros meios.
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Alteração 356
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 17 - n.ºs 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

Or. de

Justificação

As derrogações devem aplicar-se às embalagens com dimensões até 80cm2. Todavia, o valor 
energético deve também continuar a ser indicado.

Alteração 357
Carl Schlyter

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 358
Carl Schlyter, em nome do Grupo Verts/ALE, e Kartika Tamara Liotard, em nome do 
Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

No caso dos géneros alimentícios 
fornecidos por estabelecimentos de 
restauração colectiva, na acepção do 
n.º 2, alínea d), do artigo 2.º, não são 
obrigatórias as menções previstas nos 
artigos 9.º e 29.º. Contudo, as menções 
referidas no n.º 1, alíneas a), b), c) e i), do 
artigo 9.º devem ser disponibilizadas 
mediante pedido.

Or. en

Justificação

Modificação da alteração correspondente apresentada pela relatora. Os estabelecimentos de 
restauração colectiva devem estar isentos dos requisitos gerais relativos à informação. No 
entanto, devem poder, mediante pedido, fornecer informações sobre o nome, ingredientes, 
alérgenos e país de origem dos componentes usados.
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Alteração 359
Renate Sommer

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

Texto da Comissão Alteração

No caso dos produtos não pré-embalados, 
incluindo os produtos dos 
estabelecimentos de restauração colectiva, 
na acepção da alínea d), n.º 2, do artigo 
2.º, não são obrigatórias as menções 
previstas no artigo 9.º e no artigo 29.º, 
excepto a alínea c), n.º 1, do artigo 9.º.

Or. de

Justificação

Auch in Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von den verpflichtenden Angaben auszunehmen. Informationen über 
allergene Stoffe sind zwar verpflichtend, können aber gemäß Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b 
a (neu) angegeben werden.

Alteração 360
Carl Schlyter, em nome do Grupo Verts/ALE, e Kartika Tamara Liotard, em nome do 
Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

As cadeias de restaurantes que sirvam 
produtos alimentares normalizados devem 
indicar as menções referidas no n.º 1, 
alíneas a), b), c), i) e l), do artigo 9.º na 
embalagem do produto alimentar.
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Or. en

Justificação

Os estabelecimentos de restauração colectiva que servem produtos alimentares 
normalizados, como, por exemplo, as cadeias de "fast-food", devem fornecer as seguintes 
informações na embalagem: nome, ingredientes, alérgenos e país de origem do produto 
alimentar, bem como uma declaração nutricional.

Alteração 361
Carl Schlyter

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso dos géneros alimentícios 
produzidos a partir de animais 
alimentados com alimentos geneticamente 
modificados, nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 1829/2003, a menção "a partir de 
animais alimentados com alimentos 
geneticamente modificados" deve figurar 
na lista dos ingredientes referida no 
artigo 19.º imediatamente após o(s) 
ingrediente(s) em causa. Sempre que não 
exista lista de ingredientes, deve constar 
claramente do rótulo a menção 
"produzido a partir de animais 
alimentados com alimentos geneticamente 
modificados".

Or. en

Justificação

Interessa aos consumidores saber se um alimento foi produzido a partir de produtos 
geneticamente modificados. Existe uma lacuna evidente nas disposições relativas aos 
alimentos produzidos a partir de animais alimentados com produtos geneticamente 
modificados, uma vez que o considerando 16 do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 exclui esses 
produtos do requisito de rotulagem.

Alteração 362
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Carl Schlyter

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. No caso de produtos que contêm ovos 
ou produtos à base de ovos, as menções 
referidas no anexo I do Regulamento 
(CE) n.º 557/2007 da Comissão devem ser 
acrescentadas, entre parêntesis, após o 
respectivo ingrediente na lista de 
ingredientes, de acordo com o modo de 
criação utilizado para a produção dos 
ovos. No que diz respeito aos ovos de 
produção biológica, os respectivos 
ingredientes podem ser rotulados em 
conformidade com o n.º 4, alínea b), do 
artigo 23.º do Regulamento (CE) n.º 
834/2007 do Conselho.

Or. en

Justificação

Muitos consumidores gostariam de saber qual o modo de criação utilizado na produção dos 
ovos contidos nos alimentos que consomem. Por conseguinte, os ingredientes devem ser 
especificados através das menções "Ovos de galinhas criadas ao ar livre", "Ovos de galinhas 
criadas no solo" ou "Ovos de galinhas criadas em gaiolas".

Alteração 363
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Queijos, manteiga, leites e natas 
fermentados, desde que não lhes tenham 
sido adicionados outros ingredientes para 
além de produtos lácteos, enzimas e 
culturas de microrganismos necessários 
para o seu fabrico ou, no caso dos queijos 
que não sejam frescos ou fundidos, para 
além do sal necessário ao seu fabrico;

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 364
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

e) Vinho e produtos vitivinícolas, como
definidos no artigo 1.º, n.º 1, do
Regulamento (CE) n.º 479/2008 e no n.º 1
do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 
1601/1991 do Conselho, produtos 
similares obtidos a partir de frutos que 
não a uva, sidra, perada, cerveja e bebidas 
espirituosas, como definidas no n.º 1 do 
artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º 110/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo à definição, designação, 
apresentação, rotulagem e protecção das 
indicações geográficas das bebidas 
espirituosas e que revoga o Regulamento
(CEE) n.º 1576/89 do Conselho, e outras 
bebidas alcoólicas. Após [cinco anos a 
contar da entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do artigo 19.º a 
estes produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam as regras de rotulagem dos 
ingredientes. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas, quando for 
necessário, em conformidade com o
seguinte procedimento:
i) Relativamente aos produtos referidos no 
Regulamento (CE) n.º 479/2008 do 
Conselho, de 29 de Abril de 2008, relativo 
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à organização comum de mercado no 
sector do vinho, nos termos do 
procedimento estabelecido no n.º 1 do 
artigo 113.º do mesmo regulamento;
ii) Relativamente aos produtos referidos 
no n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento 
(CEE) n.º 1601/91 do Conselho, de 10 de 
Junho de 1991, que estabelece as regras 
gerais relativas à definição, designação e 
apresentação dos vinhos aromatizados, 
das bebidas aromatizadas à base de vinho 
e dos cocktails aromatizados de produtos 
vitivinícolas, nos termos do artigo 13.º do 
mesmo regulamento;
iii) Relativamente aos produtos referidos 
no Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
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, nos 
termos do procedimento estabelecido no 
n.º 1 do artigo 25.º do mesmo 
regulamento;
iv) Relativamente a outros produtos, nos 
termos do procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º;
e-A) Sem prejuízo das especificidades 
identificadas através dos procedimentos 
relativos aos produtos referidos nas 
subalíneas i), ii) e iii) da alínea e).

Or. en

Justificação

Se forem excluídos o vinho, a cerveja e as bebidas espirituosas, mas não as outras bebidas 
alcoólicas, então a harmonização do sector será impossível. Tal favoreceria certos produtos 
definidos, penalizando outros, distorceria a concorrência e induziria os consumidores em 
erro quanto à composição relativa dos diferentes produtos.



PE431.137v01-00 14/123 AM\800408PT.doc

PT

Alteração 365
Glenis Willmott, Nessa Childers

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimida

Or. en

Justificação

As bebidas alcoólicas devem também ser acompanhadas de informação sobre os seus 
ingredientes.
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Alteração 366
Pilar Ayuso e Esther Herranz

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

e) Vinho, como definido no n.º 1 do artigo 
1.º do Regulamento (CE) nº 479/2008 e no
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.° 1601/91, os produtos similares obtidos 
a partir de frutos outros que a uva, a 
sidra, a perada, a cerveja e bebidas 
espirituosas, como definidas no n.º 1 do 
artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º 110/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de Janeiro de 2008, 
relativo à definição, designação, 
apresentação, rotulagem e protecção das 
indicações geográficas das bebidas 
espirituosas e que revoga o Regulamento
(CEE) n.º 1576/89, e as outras bebidas 
alcoólicas. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento], 
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do artigo 19.º a estes produtos e 
poderá acompanhar esse relatório de 
medidas específicas que estabeleçam as 
regras de rotulagem dos ingredientes. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas, se necessário, em 
conformidade com os seguintes 
procedimentos:
(i) relativamente aos produtos referidos 
no n.° 2 do artigo 1.° do Regulamento 
(CE) n.° 479/2008 do Conselho, de 29 de 
Abril de 2008, relativo à organização 
comum de mercado no sector do vinho, 
nos termos do n.º 1 do artigo 113.º do 
mesmo regulamento;
(ii) no caso dos produtos referidos no n.º 1 
do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 
1601/91 do Conselho, de 10 de Junho de 
1991, que estabelece as regras gerais 
relativas à definição, designação e 
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apresentação dos vinhos aromatizados, 
das bebidas aromatizadas à base de vinho 
e dos cocktails aromatizados de produtos 
vitivinícolas, o procedimento estabelecido 
no artigo 13.º desse regulamento;
(iii) no caso dos produtos referidos no 
Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de Janeiro de 2008, relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho, o procedimento estabelecido no 
n.º 2 do artigo 25.º desse regulamento;
(iv) no caso de outros produtos, o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º.
Sem prejuízo das especificidades que 
sejam identificadas por via destes 
procedimentos para os produtos referidos 
nas alíneas i), ii) e iii), as medidas 
referidas no n.º 1 devem ser aplicadas de 
forma coerente e simultaneamente para 
todos os produtos descritos no mesmo 
número.

Or. es

Justificação

Convém esclarecer determinadas questões fundamentais antes de impor a inscrição de 
ingredientes ou nutrientes no rótulo das bebidas alcoólicas que não sejam consumidas pelas 
suas propriedades nutricionais. Os regulamentos (CE) n.ºs 479/2008, 1601/91 e 110/2008 
estabelecem as regras específicas para a rotulagem dos vinhos e bebidas espirituosas.
Estabelecem também a possibilidade de definir as regras para a sua execução através de 
procedimentos de comitologia específicos. Por razões de coerência, esta possibilidade deve 
ser mantida.
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Alteração 367
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A alteração garantirá que os consumidores sejam informados sobre os ingredientes utilizados 
na produção de cerveja e de bebidas espirituosas. Existem diferenças consideráveis em 
relação aos ingredientes utilizados nestes produtos. Refira-se, por exemplo, que, na cerveja, a 
cevada pode, em grande parte, ser substituída por milho. No considerando 27 refere-se que 
as bebidas mistas que contenham álcool devem fornecer informações sobre os respectivos 
ingredientes, tendo em vista prestar aos consumidores as informações necessárias para uma 
escolha informada. Esta informação deve ser disponibilizada no caso da cerveja e das 
bebidas espirituosas.
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Alteração 368
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

e) Bebidas que contêm mais de 1,2% de 
álcool por volume. * O mais tardar, em ...
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do artigo 19.º a estes produtos e 
poderá acompanhar esse relatório de 
medidas específicas que estabeleçam as 
regras de rotulagem dos ingredientes. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas, se necessário, em 
conformidade com os seguintes 
procedimentos:

i) relativamente aos produtos referidos no 
artigo ... do Regulamento (CE) n.° 
479/2008 do Conselho, de 29 de Abril de 
2008, relativo à organização comum de 
mercado no sector do vinho, nos termos 
do n.º 1 do artigo 113.º do mesmo 
regulamento;
ii) no caso dos produtos referidos no n.º 1 
do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 
1601/91 do Conselho, de 10 de Junho de 
1991, que estabelece as regras gerais 
relativas à definição, designação e 
apresentação dos vinhos aromatizados, 
das bebidas aromatizadas à base de vinho 
e dos cocktails aromatizados de produtos 
vitivinícolas, o procedimento estabelecido 
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no artigo 13.º desse regulamento;
iii) no que respeita aos produtos referidos 
no Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho  
relativo à definição, designação, 
apresentação, rotulagem e à protecção 
das indicações geográficas das bebidas 
espirituosas e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 1576/89 do Conselho, nos 
termos do procedimento estabelecido no 
artigo 25.º do mesmo regulamento;
iv) no caso de outros produtos, o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º.
___________
*JO: Três anos após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. fr

Justificação

As bebidas alcoólicas não são abrangidas por estas propostas precisamente por conterem 
álcool. Seria errado rotular estes produtos de uma forma susceptível de induzir em erro o 
consumidor ou incentivar o seu consumo inapropriado. Seria, de igual modo, errado que 
estas propostas discriminassem e distorcessem a concorrência entre produtos concorrentes.
É inadequado aplicar as disposições gerais destas propostas a estes produtos, já que estas 
prevêem, nomeadamente, que a Comissão apresente propostas específicas para o sector das 
bebidas alcoólicas.

Alteração 369
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

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

Alteração 370
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Inscrever no rótulo o nome da substância que provoca alergias ou intolerâncias em vez do 
ingrediente que contém esta substância é mais claro e mais eficaz.    

Alteração 371
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O género alimentício não for
pré-embalado. Nesse caso, os 
Estados-Membros asseguram que a 
menção enumerada no n.º 1, alínea c), do 
artigo 9.º seja fornecida quando 
solicitada. Os Estados-Membros podem 
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adoptar regras relativas ao modo como 
tais menções devem ser disponibilizadas.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros têm melhores condições que as instituições da UE para tratar a 
questão dos produtos não pré-embalados através da legislação nacional.

Alteração 372
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O género alimentício não for 
pré-embalado. Nesse caso, os 
Estados-Membros podem decidir que as 
menções enumeradas no n.º 1, alínea c), 
do artigo 9.º devem ser fornecidas quando 
solicitadas. Os Estados-Membros podem 
adoptar regras relativas ao modo como 
tais menções devem ser disponibilizadas.

Or. en

Justificação

In the case of non-prepacked foods, it is de facto impossible to provide far-reaching and 
reliable allergy  labelling for all products. Allergens labelling could be misleading for 
consumers because the possibility of allergens cross-contamination cannot be excluded in 
premises where the area available for processing is limited. The requirements would 
particularly place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the extent and conditions of the liability of 
operators serving meals will continue to be addressed by national legislation. From a 
subsidiarity perspective Member States are better placed than the EU Institutions to address 
the issue of non-prepacked food.
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Alteração 373
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se o género alimentício não for pré-
embalado. Neste caso, deve ser tornado 
claramente visível no local de venda ou na 
ementa que:
- os clientes podem obter informações 
sobre alergénios através de um diálogo no 
momento da venda e/ou mediante 
material informativo disponível nesse 
espaço de venda;
- não se exclui a possibilidade de uma 
contaminação cruzada.

Or. de

Justificação

A indicação generalizada dos alergénios presentes em todos os produtos no caso de produtos 
não pré-embalados é praticamente impossível e comportaria, sobretudo para as pequenas e 
médias empresas, consideráveis desvantagens concorrenciais e custos suplementares. Por 
outro lado, não é possível excluir uma contaminação cruzada em empresas de superfície 
limitada. A obrigatoriedade de um cartaz claro proporciona segurança jurídica às empresas.

Alteração 374
Pilar Ayuso, Esther Herranz

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que necessário, podem ser 
adoptadas regras pormenorizadas para a 
apresentação da indicação referida no n.º 
1, em conformidade com os seguintes 
procedimentos:
i) Relativamente aos produtos referidos no 
n.º 2 do artigo 1.º do Regulamento (CE) 
n.º 479/2008 do Conselho, de 29 de Abril 
de 2008, que estabelece a organização 
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comum do mercado vitivinícola, nos 
termos do procedimento estabelecido no 
n.º 1 do artigo 113.º do mesmo 
regulamento;
ii) Relativamente aos produtos referidos 
no n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento 
(CEE) n.º 1601/91 do Conselho, de 10 de 
Junho de 1991, que estabelece as regras 
gerais relativas à definição, designação e 
apresentação dos vinhos aromatizados, 
das bebidas aromatizadas à base de vinho 
e dos cocktails aromatizados de produtos 
vitivinícolas, nos termos do artigo 13.º do 
mesmo regulamento;
iii) Relativamente aos produtos referidos 
no Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
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, nos 
termos do procedimento relevante do 
mesmo regulamento;
iv) Relativamente a outras bebidas 
alcoólicas, nos termos do procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

Os regulamentos 479/2008, 1601/91 e 110/2008 prevêem os modos de apresentação e 
rotulagem dos vinhos e das bebidas espirituosas. Prevêem igualmente a possibilidade de 
definir as normas de execução através do seu procedimento de comitologia específico. Por 
razões de coerência, estas disposições devem manter-se.

Alteração 375
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 25 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A data apropriada deve ser expressa em 2. A data de durabilidade mínima deve ser 
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conformidade com o anexo IX. bem visível e não deve estar oculta. Deve
ser expressa do seguinte modo:
a) A data deve ser precedida da menção:
- «A consumir de preferência antes de…», 
quando a data indique o dia;
- «A consumir de preferência antes do fim 
de…», nos outros casos.
b) As menções previstas na alínea a) 
devem ser acompanhadas:
- ou da própria data, ou
- de uma referência ao local onde a data é 
indicada no rótulo.
Se necessário, estas menções serão 
seguidas de uma descrição das condições 
de conservação, cujo cumprimento 
permita assegurar a durabilidade 
indicada.
c) A data será composta pela indicação do 
dia, mês e ano, por esta ordem, sob forma 
não codificada.
Contudo, para os géneros alimentícios:

– cuja durabilidade seja inferior a três 
meses: será indicado o dia e o mês;

– cuja durabilidade seja superior a três 
meses, mas inferior a dezoito: será 
indicado o mês e o ano;
- cuja durabilidade seja superior a dezoito 
meses, será suficiente a indicação do ano.

d) A data de durabilidade mínima é 
indicada em cada porção individual pré-
embalada.
e) Sob reserva das disposições 
comunitárias que imponham outras 
indicações de data, a indicação da data de 
durabilidade mínima não é exigida no 
caso:
- das frutas e produtos hortícolas frescos, 
incluindo as batatas, que não tenham sido 
descascados, cortados ou objecto de 
outros tratamentos similares; esta 
derrogação não se aplica às sementes 
germinadas e produtos similares tais 
como os rebentos de leguminosas,
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– dos vinhos, vinhos licorosos, vinhos 
espumantes, vinhos aromatizados e dos 
produtos similares obtidos a partir de 
frutas que não sejam uvas, bem como das 
bebidas dos códigos NC 22060091, 
22060093 e 22060099 fabricadas a partir 
de uvas ou de mostos de uva,
- das bebidas com um teor de álcool de 
10% ou mais, em volume,

– dos refrescos sem álcool, sumos de 
frutas, néctares de frutas e bebidas 
alcoólicas com um teor de álcool superior 
a 1,2 % em volume, em recipientes 
individuais de mais de 5 litros, destinados 
a ser entregues aos estabelecimentos de 
restauração colectiva,
- dos produtos de padaria ou de pastelaria 
que, pela sua natureza, sejam 
normalmente consumidos no prazo de 24 
horas após o fabrico,
- dos vinagres,
- do sal de cozinha,
- dos açúcares no estado sólido,
- dos produtos de confeitaria compostos 
quase exclusivamente de açúcares 
aromatizados e/ou contendo corantes,
- das pastilhas elásticas e produtos 
similares para mascar,
- das doses individuais de gelados 
alimentares.

Or. de

Justificação

Por razões de clareza, o anexo IX deve ser integrado no texto legislativo. A indicação da 
data-limite de consumo torna-se supérflua nos casos em que é indicada a durabilidade 
mínima. A menção de uma data de fabrico conduziria a um aumento das despesas e dos 
custos. A qualidade dos produtos congelados, em particular, não depende só da sua idade, 
mas muito mais das condições de conservação. Actualmente, é, em princípio, proibido 
colocar no mercado um produto que não cumpra todos os requisitos.
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Alteração 376
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. nl

Justificação

Por razões de clareza, o Anexo IX é inserido no texto legislativo e completado com a 
indicação da data de fabrico, por analogia com a nova alínea s-A) do n.º 2 do artigo 2.º. É 
suprimida a derrogação à indicação da data de durabilidade mínima no caso das doses 
individuais de gelados alimentares.

As porções individuais podem ser separadas da embalagem ou do lote juntamente com o qual 
foram vendidas, sendo, portanto, necessário que em cada porção individual seja afixada a 
data de durabilidade mínima. A expressão «A consumir de preferência antes de…» é 
interpretada em conformidade com a legislação nacional.

Alteração 377
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O modo de emprego de um género 
alimentício deve ser indicado de modo a 
permitir a utilização adequada do mesmo.
Caso tal seja adequado, devem ser dadas 
indicações sobre as condições de 
refrigeração e conservação.



AM\800408PT.doc 29/123 PE431.137v01-00

PT

Or. de

Justificação

Kühl- und Lagerbedingungen können Auswirkungen auf die Haltbarkeit eines Lebensmittels 
haben und sollten deshalb angegeben werden. Die Angabe eines Verzehrzeitraums muss eine 
fakultative Angabe, begrenzt auf wenige Produkte, bleiben. Ein Zugewinn an Sicherheit für 
den Verbraucher ist nicht zu erkennen. Eine obligatorische Angabe hat einen rechtlich 
bindenden Charakter. Der Lebensmittelunternehmer kann in der Praxis nicht kontrollieren, 
ob der Verbraucher das Lebensmittel nach dem Kauf tatsächlich ordnungsgemäß gelagert 
hat. Trotzdem müsste er das Produkt ersetzten, wenn es innerhalb des angegebenen Zeitraum 
verdorben wäre. Konsequenter Weise wird der Lebensmittelunternehmer den Verzehrzeitraum 
deutlich verkürzen, um solchen Anschuldigungen aus dem Weg zugehen oder er nimmt das 
Produkt gleich aus dem Markt. Es ist auch zweifelhaft, ob die Verbraucher, insbesondere in 
Mehrpersonenhaushalten, den Überblick darüber behalten, wann die einzelnen Verpackungen 
geöffnet wurden.

Alteração 378
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 379
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, açúcares e sal nos 
alimentos.
A informação nutricional obrigatória no 
verso da embalagem (doravante 
denominada "declaração nutricional do 
verso da embalagem") deve conter os 
valores dos nutrientes enumerados no 
primeiro parágrafo, mais os seguintes 
valores:
i) Proteínas;
ii) Glícidos;
iii) Fibras alimentares;
iv) Ácidos gordos trans.

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 380
Dagmar Roth-Behrendt

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

Texto da Comissão Alteração

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

Quantidade de proteínas, fibras 
alimentares, glícidos, com uma referência 
específica aos açúcares, matérias gordas, 
ácidos gordos saturados e sal.

Or. de

Justificação

Os consumidores devem igualmente ser informados sobre o teor de fibras e de proteínas.

Alteração 381
Carl Schlyter, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O nível de proteínas e de ácidos gordos trans é uma informação relevante para os 
consumidores e deve, por tal motivo, figurar obrigatoriamente no rótulo. É igualmente 
importante diferenciar entre os ácidos gordos trans artificiais e naturais, dado que o nível de 
ácidos gordos trans artificiais pode ser influenciado pelos fabricantes.
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Alteração 382
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

b) Quantidade de proteínas, glícidos e 
matérias gordas.

Or. de

Justificação

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

Alteração 383
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alíneas a, b e b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 384
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A declaração nutricional obrigatória no 
campo de visão principal (doravante 
denominada "informação nutricional na 
frente da embalagem") deve incluir as 
quantidades dos elementos seguintes:

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

ii) Ácidos gordos saturados;

iii) Açúcares;
iv) Sal; e valor energético.
A informação nutricional obrigatória no 

verso da embalagem (doravante 
denominada "declaração nutricional do 
verso da embalagem") deve conter os 
valores dos nutrientes enumerados na 
alínea a) do n.º 1, além das quantidades 
dos elementos seguintes:
i) Proteínas;
ii) Glícidos;
iii) Fibras alimentares; e
iv) Ácidos gordos trans.

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica que o campo de visão principal se reporta à frente da 
embalagem. Assegura também que a declaração nutricional obrigatória englobe duas partes:
informação sucinta e simplificada na frente da embalagem, sobre quatro nutrientes e o valor 
energético, bem como uma declaração mais completa no verso da embalagem, sobre oito 
nutrientes, mais o valor energético.
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Alteração 385
János Áder

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. hu

Justificação

Para muitos consumidores que sofrem de insuficiência renal, é também importante que seja 
obrigatório indicar o conteúdo em proteínas.

Alteração 386
Esther de Lange

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Alteração conforme com a prática corrente na indústria alimentar de indicar os principais 8 
nutrientes no verso da embalagem, na tabela nutricional.
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Alteração 387
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As proteínas são um nutriente essencial, pelo que a sua quantidade deve ser incluída na 
declaração nutricional obrigatória a fim de dar a conhecer aos consumidores todos os 
nutrientes energéticos do género alimentício.

Alteração 388
Andres Perello Rodriguez

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

As informações fornecidas sobre os ácidos gordos trans e as proteínas devem ser 
obrigatórias e não opcionais na declaração nutricional obrigatória.
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Alteração 389
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Estes nutrientes são as informações mais importantes, com as quais os consumidores estão 
familiarizados. Em particular, o termo "sal" deve ser mantido, uma vez que a maioria dos 
consumidores não está familiarizada com o termo "sódio".

Alteração 390
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

As quantidades de açúcares naturais e de açúcares de adição tem de ser incluída na 
declaração nutricional obrigatória, a fim de permitir que os consumidores tenham 
conhecimento de toda a composição nutricional do género alimentício.
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Alteração 391
Glenis Willmott, Nessa Childers

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

Texto da Comissão Alteração

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

No caso das bebidas com teor alcoólico 
superior a 1,2% em volume, a declaração 
nutricional obrigatória deve ser 
constituída unicamente pelo valor 
energético.

Or. en

Justificação

O valor energético deve figurar no rótulo das bebidas alcoólicas.
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Alteração 392
Åsa Westlund

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. sv

Justification

É importante que os consumidores também obtenham informações sobre as substâncias 
contidas nas bebidas alcoólicas, especialmente os consumidores que sofrem de diabetes
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Alteração 393
Åsa Westlund

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

Texto da Comissão Alteração

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

Entre as declarações nutricionais 
obrigatórias no caso das bebidas 
alcoólicas deve também constar o valor 
energético e a quantidade de hidratos de 
carbono.

Or. {SV}sv

Alteração 394
Carl Schlyter

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 395
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

O presente número não se aplica ao vinho, 
como definido no Regulamento (CE) 
n.º 1493/1999 do Conselho, à cerveja e às 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 

O presente número não se aplica a bebidas 
que contêm mais de 1.2% de álcool por 
volume. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento], 
o mais tardar, a Comissão elaborará um 



AM\800408PT.doc 41/123 PE431.137v01-00

PT

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

relatório sobre a aplicação do presente 
número a estes produtos e poderá 
acompanhar esse relatório de medidas 
específicas que estabeleçam regras para 
uma declaração nutricional obrigatória no 
que respeita a estes produtos. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

Or. de

Justificação

Todas as bebidas com um teor de álcool superior a 1,2 % em volume ficam isentas deste 
regulamento, incluindo os refrigerantes gaseificados com álcool (“alcopops”).

Alteração 396
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

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

O presente número não se aplica a bebidas 
que contenham álcool. Após [cinco anos a 
contar da entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do presente 
número a estes produtos e poderá 
acompanhar esse relatório de medidas 
específicas que estabeleçam regras para
facultar aos consumidores informações 
nutricionais sobre estes produtos. As 
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Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento], 
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do presente número a estes 
produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam regras para uma declaração 
nutricional obrigatória no que respeita a
estes produtos. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do artigo 
49.º

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

Or. de

Justificação

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

Alteração 397
Bernadette Vergnaud

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

Texto da Comissão Alteração

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

O presente número não se aplica às 
bebidas que contenham mais de 1,2% de 
álcool por volume. * O mais tardar, em ...
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do presente número a estes 
produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam regras para uma declaração 
nutricional obrigatória no que respeita a 
estes produtos. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas, se necessário, em 
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regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do presente 
número a estes produtos e poderá 
acompanhar esse relatório de medidas 
específicas que estabeleçam regras para 
uma declaração nutricional obrigatória no 
que respeita a estes produtos. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

conformidade com os seguintes 
procedimentos:

i) relativamente aos produtos referidos no 
artigo ... do Regulamento (CE) n.° 
479/2008 do Conselho, de 29 de Abril de 
2008, relativo à organização comum de 
mercado no sector do vinho, nos termos 
do n.º 1 do artigo 113.º do mesmo 
regulamento;
ii) no caso dos produtos referidos no n.º 1 
do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 
1601/91 do Conselho, de 10 de Junho de 
1991, que estabelece as regras gerais 
relativas à definição, designação e 
apresentação dos vinhos aromatizados, 
das bebidas aromatizadas à base de vinho 
e dos cocktails aromatizados de produtos 
vitivinícolas, o procedimento estabelecido 
no artigo 13.º desse regulamento;
iii) no que respeita aos produtos referidos 
no Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 15 
de Janeiro de 2008 relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e à 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho, nos termos do procedimento 
estabelecido no artigo 25.º do mesmo 
regulamento;
iv) no caso de outros produtos, o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º.
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___________
*JO: Três anos após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. fr

Justificação

As bebidas alcoólicas não são abrangidas por estas propostas precisamente por conterem 
álcool. Seria errado rotular estes produtos de uma forma susceptível de induzir em erro o 
consumidor ou incentivar o seu consumo inapropriado. Seria, de igual modo, errado que 
estas propostas discriminassem e distorcessem a concorrência entre produtos concorrentes.
É inadequado aplicar as disposições gerais destas propostas a estes produtos, já que estas 
prevêem, nomeadamente, que a Comissão apresente propostas específicas para o sector das 
bebidas alcoólicas.

Alteração 398
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

O presente número não se aplica ao vinho, 
como definido no  n.º 1 do artigo 1.º do
Regulamento (CE) nº 479/2008 e no n.º 1 
do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.° 
1601/91, aos produtos similares obtidos a 
partir de frutos outros que a uva, à sidra, 
à perada, à cerveja e às bebidas 
espirituosas, como definidas no n.º 1 do
artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º 110/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de Janeiro de 2008, 
relativo à definição, designação, 
apresentação, rotulagem e protecção das 
indicações geográficas das bebidas 
espirituosas e que revoga o Regulamento
(CEE) n.º 1576/89, e às outras bebidas 
alcoólicas. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento], 
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do presente número a estes 
produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam regras para uma declaração 
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com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do artigo 
49.º.

nutricional obrigatória no que respeita a 
estes produtos. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas, se necessário, em 
conformidade com os seguintes 
procedimentos:
(i) relativamente aos produtos referidos 
no n° 2 do artigo 1° do Regulamento (CE) 
n° 479/2008 do Conselho, de 29 de Abril 
de 2008, relativo à organização comum de 
mercado no sector do vinho, nos termos 
do n.º 1 do artigo 113.º do mesmo 
regulamento;
(ii) no caso dos produtos referidos no n.º 1 
do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 
1601/91 do Conselho, de 10 de Junho de 
1991, que estabelece as regras gerais 
relativas à definição, designação e 
apresentação dos vinhos aromatizados, 
das bebidas aromatizadas à base de vinho 
e dos cocktails aromatizados de produtos 
vitivinícolas, o procedimento estabelecido 
no artigo 13.º desse regulamento;
(iii) no caso dos produtos referidos no 
Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
relativo à definição, designação, 
apresentação, rotulagem e protecção das 
indicações geográficas das bebidas 
espirituosas e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 1576/89 do Conselho, o 
procedimento estabelecido no n.º 2 do 
artigo 25.º desse regulamento;
(iv) no caso de outros produtos, o 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do artigo 
49.º.
2. Sem prejuízo das especificidades que 
sejam identificadas por via destes 
procedimentos para os produtos referidos 
nas alíneas i), ii) e iii), as medidas 
referidas no n.º 1 devem ser aplicadas de 
forma coerente e simultaneamente para 
todos os produtos descritos no mesmo 
número.
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Or. es

Justificação

Convém esclarecer determinadas questões fundamentais antes de impor a inscrição de 
ingredientes ou nutrientes no rótulo das bebidas alcoólicas que não sejam consumidas pelas 
suas propriedades nutricionais. Os regulamentos (CE) n.ºs 479/2008, 1601/91 e 110/2008 
estabelecem as regras específicas para a rotulagem dos vinhos e bebidas espirituosas.
Estabelecem também a possibilidade de definir as regras para a sua execução através de 
procedimentos de comitologia específicos. Por razões de coerência, esta possibilidade deve 
ser mantida.

Alteração 399
Struan Stevenson

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

Texto da Comissão Alteração

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

O presente número não se aplica ao vinho e 
produtos vitivinícolas, como definidos no
artigo 1.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 
479/2008 e no n.º 1 do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º 1601/1991 do 
Conselho, produtos similares obtidos a 
partir de frutos que não a uva, sidra, 
perada, cerveja e bebidas espirituosas, 
como definidos no n.º 1 do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
à definição, designação, apresentação, 
rotulagem e protecção das indicações 
geográficas das bebidas espirituosas e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 1576/89 
do Conselho, e outras bebidas alcoólicas.
Até [cinco anos, o mais tardar, a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento], 
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do presente número a estes 
produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam regras para uma declaração 
nutricional obrigatória no que respeita a 
estes produtos. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
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devem ser adoptadas, quando for 
necessário, em conformidade com o 
seguinte procedimento:
a) Relativamente aos produtos referidos 
no Regulamento (CE) n.º 479/2008 do 
Conselho, de 29 de Abril de 2008, relativo 
à organização comum de mercado no 
sector do vinho, nos termos do 
procedimento estabelecido no n.º 1 do 
artigo 113.º do mesmo regulamento;
b) Relativamente aos produtos referidos 
no n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento 
(CEE) n.º 1601/91 do Conselho, de 10 de 
Junho de 1991, que estabelece as regras 
gerais relativas à definição, designação e 
apresentação dos vinhos aromatizados, 
das bebidas aromatizadas à base de vinho 
e dos cocktails aromatizados de produtos 
vitivinícolas, nos termos do artigo 13.º do 
mesmo regulamento;
c) Relativamente aos produtos referidos 
no Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
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, nos 
termos do procedimento estabelecido no 
n.º 1 do artigo 25.º do mesmo 
regulamento;
d) Relativamente a outros produtos, nos 
termos do procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.
Sem prejuízo das especificidades 
identificadas através dos procedimentos 
relativos aos produtos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do n.º 2.

Or. en

Justificação

Se forem excluídos o vinho, a cerveja e as bebidas espirituosas, mas não as outras bebidas 
alcoólicas, então a harmonização do sector será impossível. Tal favoreceria certos produtos 
definidos, penalizando outros, distorceria a concorrência e induziria os consumidores em 
erro quanto à composição relativa dos diferentes produtos.
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Alteração 400
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sempre que um género alimentício 
contenha ácidos gordos trans obtidos 
industrialmente, tal deve ser indicado na 
embalagem. Se o alimento não for 
pré-embalado, a informação deve ser 
fornecida ao consumidor final por outro 
meio.

Or. sv

Alteração 401
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

(incluindo os compostos de Omega 9);
c) Ácidos gordos polinsaturados; c) Ácidos gordos polinsaturados (incluindo 

os compostos de Omega 3 e Omega 6);
c-A) Colesterol (LDL e/ou HDL) 

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

h) Todas as vitaminas ou sais minerais 
enumerados na parte A, ponto 1, do 
Anexo XI e presentes em quantidades 
significativas, tal como especificado na 
parte A, ponto 2, do referido anexo;
h-A) Outras substâncias, em 
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conformidade com a parte A do Anexo 
XIII.

Or. ro

Justificação

A lista de nutrientes deve ser mais exaustiva, dado que determinados tipos de matérias 
gordas (por exemplo, Omega 3) têm vantagens para a saúde, o que pode interessar os 
consumidores.

Alteração 402
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

a) Ácidos gordos trans;
b) Ácidos gordos monoinsaturados; a) Ácidos gordos monoinsaturados;
c) Ácidos gordos polinsaturados; b) Ácidos gordos polinsaturados;
d) Polióis; c) Polióis;
e) Amido; d) Amido;
f) Fibras alimentares;
g) Proteínas;
h) Todas as vitaminas ou sais minerais 
enumerados na parte A, ponto 1, do anexo 
XI e presentes em quantidades 
significativas, tal como especificado na 
parte A, ponto 2, desse anexo.

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

Or. en

Justificação

Os ácidos gordos trans, as fibras alimentares e as proteínas devem ser incluídos na 
declaração nutricional obrigatória no verso da embalagem e, por conseguinte, retirados da 
presente lista.



PE431.137v01-00 50/123 AM\800408PT.doc

PT

Alteração 403
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

d) Polióis; d) Polióis;

d-A) Colesterol;
e) Amido; e) Amido;
f) Fibras alimentares;

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

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

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

Or. de

Justificação

A presente alteração garante que o colesterol poderá constar da rotulagem nutricional 
suplementar.
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Alteração 404
Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

a) Ácidos gordos trans;

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

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

d) Polióis; c) Polióis;

e) Amido; d) Amido;

f) Fibras alimentares; e) Fibras alimentares;

g) Proteínas;

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

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

Or. en

Justificação

O nível de proteínas e de ácidos gordos trans é uma informação relevante para os 
consumidores e deve, por tal motivo, figurar obrigatoriamente no rótulo. É igualmente 
importante diferenciar entre os ácidos gordos trans artificiais e naturais, dado que o nível de 
ácidos gordos trans artificiais pode ser influenciado pelos fabricantes.
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Alteração 405
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

a) Ácidos gordos trans;

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

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

d) Polióis; d) Polióis;

e) Amido; e) Amido;

e-A) Colesterol;

f) fibras alimentares;

g) Proteínas;

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

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

h-A) Outras substâncias, como definidas 
no Regulamento (CE) n.º 1925/2006.

Or. fr

Justificação

Pode ser útil para o consumidor indicar separadamente o colesterol e as gorduras que o 
contêm. Os elementos suprimidos foram acrescentados no n.º 1 do artigo 29.º.
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Alteração 406
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

a) Ácidos gordos trans;

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

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

d) Polióis; c) Polióis;

e) Amido; d) Amido;

f) Fibras alimentares;

g) Proteínas;

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

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

Or. en

Justificação

Os ácidos gordos trans, as fibras alimentares e as proteínas devem ser incluídos na 
declaração nutricional obrigatória no verso da embalagem e, por conseguinte, retirados da 
presente lista.
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Alteração 407
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A declaração nutricional pode incluir 
indicações adicionais relativas a um ou 
mais dos elementos ou grupos de 
elementos seguintes:

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

c) Ácidos gordos polinsaturados; c) Ácidos gordos polinsaturados;
d) Polióis; d) Polióis;
e) Amido; e) Amido;
f) Fibras alimentares; f)   Fibras alimentares;

f-A)  Diferentes açúcares;
f-B)  Sal
f-C)  Colesterol

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

h) As vitaminas e os sais minerais
presentes em quantidades significativas
enumerados na parte A, ponto 1, do Anexo 
XI, tal como especificado na parte A, ponto 
2, desse anexo.
h-A) Outras substâncias, tal como 
definidas no Regulamento (CE) n.º 
1925/2006.

Or. de

Justificação

É necessário incluir o colesterol na lista de elementos a ter em conta. As proteínas figuram 
na alínea b) do n.º 1 do artigo 29.º.

A lista dos nutrientes que podem ser igualmente indicados no rótulo nutricional a título 
facultativo deve ser coerente com a restante legislação comunitária (nomeadamente, o 
Regulamento n.º 1925/2006 relativo à adição de vitaminas, minerais e determinadas outras 
substâncias aos alimentos). O n.º 2 deve, por conseguinte, ser completado em conformidade.
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Alteração 408
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

d) Polióis (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 409
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

g) Proteínas; Suprimida

Or. en

Alteração 410
János Áder

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

Texto da Comissão Alteração

g) Proteínas; Suprimido

Or. hu

Justificação

O conteúdo em proteínas faz parte dos elementos obrigatórios exigidos pelos consumidores 
que sofrem de insuficiência renal.
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Alteração 411
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Disposição mais clara.

Alteração 412
Antonyia Parvanova

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

Texto da Comissão Alteração

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

No caso das bebidas com teor alcoólico 
superior a 1,2% em volume, a declaração 
nutricional obrigatória deve ser 
constituída unicamente pelo valor 
energético e pela quantidade de açúcares.
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específicas que estabeleçam regras para 
uma declaração nutricional obrigatória 
no que respeita a estes produtos. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º

Or. en

Justificação

O valor energético e a quantidade de açúcares devem figurar no rótulo das bebidas 
alcoólicas.

Alteração 413
Dagmar Roth-Behrendt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do artigo 
49.º

Or. de

Justificação

Pelo menos o valor energético deveria ser igualmente indicado no caso das bebidas 
alcoólicas.

Alteração 414
Carl Schlyter

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A determinação do nível permitido de desvios entre os valores declarados e os observados em 
controlos oficiais será decisiva para a aplicação do regulamento e deve, por tal motivo, ser 
decidida em conformidade com o procedimento de regulamentação com controlo.
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Alteração 415
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes ou respectivos componentes
referidos no n.º 1 devem ser expressos por 
100 g ou 100 ml.

Or. en

Justificação

Um símbolo comum de nutrição positiva ajudará os consumidores a identificar as opções 
mais saudáveis quando comprem géneros alimentícios. Os géneros alimentícios etiquetados 
com um símbolo positivo podem, por exemplo, conter menos matérias gordas, açúcares e sal, 
e mais fibras dietéticas do que outros do mesmo tipo que não ostentem o símbolo. Com um 
símbolo positivo, os consumidores podem escolher uma opção mais saudável com um simples 
olhar no momento da aquisição.

Alteração 416
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A prestação de informações "por dose" é muito mais relevante para os consumidores.  A 
prestação de informações por 100 g ou ml pode ser inútil (no caso de serem consumidas 
porções de tamanhos diferentes) e induzir em erro. Além disso, as informações expressas por 
100 g ou ml tornam mais difícil ao consumidor calcular as doses que realmente ingere e, 
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portanto, elaborar uma dieta equilibrada e saudável.

Alteração 417
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml.

A título adicional, esse valor e essas 
quantidades podem ser expressos por 
porção.
No caso de um género alimentício ser 
pré-embalado em porções individuais, o 
valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
igualmente indicados.
No caso de serem fornecidas informações 
por porção, deve ser indicado o número 
de porções contidas na embalagem, a 
dimensão das porções deve ser realista e 
as informações devem ser apresentadas 
ou explicadas de forma inteligível para o 
consumidor médio.

Or. en
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Justificação

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks.

 The definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. In 
addition, portion sizes should be based on realistic average consumption in order to rule out 
misleading indications. For example, the portion size of 25 g often indicated on packaging 
has proved to be an unrealistic point of reference.

Alteração 418
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A indicação por porção deve ser adicionada à indicação por 100gr apenas em casos 
específicos, para que continue a ser possível comparar os produtos.
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Alteração 419
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O valor energético e as quantidades de nutrientes num género alimentício devem ser sempre 
expressos por 100 g ou 100 ml, a fim de evitar confundir o consumidor e de permitir uma 
comparação fácil entre os produtos. Para além disso, serão igualmente dadas informações 
por porção no verso da embalagem.

Alteração 420
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml ou, sob 
reserva do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 
32.º, por porção.
A título adicional, esse valor e essas 
quantidades podem ser expressos por 
porção.
No caso de um género alimentício ser 
pré-embalado em porções individuais, o 
valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
igualmente indicados.
No caso de serem fornecidas informações 
por porção, deve ser indicado o número 
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de porções contidas na embalagem, a 
dimensão das porções deve ser realista e 
as informações devem ser apresentadas 
ou explicadas de forma inteligível para o 
consumidor médio.
A Comissão, em conjunto com as 
empresas do sector alimentar e as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, elaborará orientações 
relativas à indicação de dimensões de 
porções realistas. As medidas que tenham 
por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in 
the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context. The 
definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 
example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 
eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 
corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 
average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 
size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference. 

Alteração 421
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml, sob reserva 
do disposto no artigo 32.º.

A título adicional, esse valor e essas 
quantidades podem ser expressos por 
embalagem. Isto aplica-se quer aos 
géneros alimentícios pré-embalados como 
porções individuais quer às embalagens 
que contêm várias porções.

Or. en

Justificação

Ao optar pela rotulagem "por embalagem", o problema insolúvel de definir porções que 
sejam realistas para todos os indivíduos e culturas alimentares na Europa será abordado de 
forma construtiva. Além disso, será minimizado o risco de rótulos que induzam em erro 
devido a variações comuns das porções normalizadas. A rotulagem por embalagem incentiva 
igualmente a indústria alimentar a reduzir a dimensão das embalagens nestes tempos em que 
a obesidade é tão frequente.

Alteração 422
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O valor energético e as quantidades de nutrientes devem ser indicados não só por 100gr ou 
100ml, mas também por porção.
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Alteração 423
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 424
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml.

Or. fr

Justificação

Por razões de coerência com o novo n.º 2-A relativo à expressão por porção.
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Alteração 425
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml.

Or. sv

Alteração 426
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Além da declaração nutricional por 
100 g ou 100 ml, a informação pode ser
expressa por porção, como quantificada 
no rótulo, desde que o número de porções 
contidas na embalagem seja indicado e 
que todas as porções sejam idênticas.
A declaração nutricional obrigatória no 
campo de visão principal dos elementos 
visados no n.º 1, alíneas a) e b), do artigo 
29.º pode ser expressa unicamente por 
porção se o género alimentício for pré-
embalado como porção individual e todas 
as porções forem idênticas ou quando se 
tratar de doses individuais, iguais entre si.

A Comissão decidirá da eventual 
expressão no campo de visão principal 
dos elementos visados no n.º 1, alíneas a) 
e b), do artigo 29.º por porção no caso dos 
géneros alimentícios não incluídos no 
n.º 2. As medidas que tenham por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o 
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completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º até ao termo do 
período de transição.

Or. fr

Justificação

Para a maioria dos produtos, a indicação do valor energético por porção é muito mais útil 
ao consumidor do que uma indicação por 100 g, relativamente abstracta. A definição do 
tamanho das doses de referência deve, porém, ser harmonizada a fim de permitir uma 
comparação simples entre diferentes marcas para um mesmo tipo de produto.

Alteração 427
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Dado que muitos géneros alimentícios não são consumidos em quantidades de 100 g/ml, é 
importante que a percentagem das doses de referência seja expressa por porção. Tal 
permitirá que os consumidores façam escolhas alimentares informadas, com base nas suas 
necessidades individuais, e que avaliem a relevância de um produto na sua alimentação 
diária.
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Alteração 428
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A rotulagem adicional obrigatória 
destinada a indicar os valores nutricionais
deve ser apresentada em forma de tabela, 
expressando os valores em percentagem 
das doses de referência definidas na parte 
B do anexo XI, por 100 g ou por 100 ml e, 
nos termos do n.º 2 do artigo 31.º, por 
porção. As indicações no rótulo sobre 
vitaminas e sais minerais, quando 
presentes, devem, no mínimo, ser 
expressas em percentagem das doses de 
referência definidas na parte A, ponto 1, do 
anexo XI.

Or. en

Justificação

É útil prever regras para uma rotulagem adicional, a fim de garantir uma certa 
harmonização e de evitar induzir os consumidores em erro, o que, de outro modo, poderia 
acontecer.

Alteração 429
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Como há muitos géneros alimentícios que não são consumidos por 100g/ml, é importante que 
a percentagem das doses de referência seja expressa por porção do produto. Esta indicação 
permitirá que os consumidores façam escolhas dietéticas esclarecidas, com base nas suas 
necessidades individuais, e avaliem o lugar que o produto ocupa na sua dieta diária.

Alteração 430
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 431
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os níveis de nutrientes na declaração 
nutricional da parte da frente da 
embalagem, referida no n.º 1, alínea a), 
do artigo 29.º, devem ser indicados através 
de um sistema de códigos de cores 
múltiplas. As cores verde, amarela e 
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presente, deve igualmente ser expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do anexo XI.

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 432
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É útil prever regras para uma rotulagem adicional apresentada voluntariamente, a fim de 
garantir uma certa harmonização nos casos em que a opção seja exercida e de evitar induzir 
os consumidores em erro, o que, de outro modo, poderia acontecer.

Alteração 433
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Se uma declaração nutricional incluir a 
percentagem de uma dose de referência, 
devem ser utilizadas as doses de 
referência definidas no anexo XI, e as 
percentagens calculadas só podem ser 
apresentadas na declaração nutricional 
do verso da embalagem.

Or. en

Justificação

Assegura que só possam ser utilizados os valores de referência estabelecidos pela AESA.
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Alteração 434
Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A percentagem das doses de referência é uma informação valiosa para a maioria dos 
consumidores e deve, por tal motivo, ser fornecida. Se o alimento for pré-embalado em 
porções individuais, deve também ser fornecida a declaração nutricional por porção.

Alteração 435
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os elementos da declaração nutricional 
podem ser expressos em percentagem das 
doses de referência definidas na parte B do 
anexo XI, por porção.

Or. en

Justificação

The amandment is motivated by the committement to a voluntary nutrition-labeling scheme 
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based on GDAs which is rapidly being rolled-out in the EU by large and small companies 
alike.  GDAs provide non-judgmental, factual information on the energy and nutrients present 
in a portion of the food and empower consumers to make informed dietary choices based on 
their own needs.  PK CR supports the reference values for GDAs as set out in annex XIB.  
GDAs per 100g/ml would be confusing and potentially misleading for the consumer, 
particularly for foods consumed in amounts of less than 100g/ml.  Consumers will always 
have complete comparability given that the mandatory nutrition declaration will provide the 
nutrition information per 100g/ml. Given that many foods are not consumed in amounts of 
100g/ml it is important that the percentage of the reference intakes are expressed per portion 
of the product. This will allow consumers to make informed dietary choices based on their 
individual needs and to evaluate a product’s place in the daily diet.

Alteração 436
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A declaração nutricional obrigatória
quanto ao valor energético e ao teor de 
matérias gordas, ácidos gordos saturados, 
açúcar e sal deve ser igualmente expressa, 
conforme o caso, em percentagem das 
doses de referência definidas na parte B do 
anexo XI, por 100 g, por 100 ml ou, sob 
reserva do disposto no n.º 2 do artigo 31.º,
por porção. A declaração sobre vitaminas e 
sais minerais, quando presente, deve 
igualmente ser expressa em percentagem 
das doses de referência definidas na parte 
A, ponto 1, do anexo XI.

Or. de

Justificação

A presente alteração deve ser entendida no contexto da alteração 135 da relatora, a qual visa 
harmonizar as indicações por porção. A indicação na rotulagem de valores absolutos, por 
100 g ou 100 ml, deve ser complementada através de uma referência percentual, para que o 
consumo de um produto possa ser calculado tendo em conta a dose diária recomendada, 
fornecendo, assim, ao consumidor informações adicionais, uma vez que muitos consumidores 
não conseguem calcular a partir das indicações percentuais se se trata de um valor elevado 
ou reduzido.
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Alteração 437
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

suprimido

Or. it

Justificação

O sistema de percentagens relativamente às necessidades diárias de referência não é 
unívoco, podendo induzir em erro os consumidores.

Alteração 438
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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



AM\800408PT.doc 75/123 PE431.137v01-00

PT

Or. sv

Alteração 439
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A declaração nutricional obrigatória 
definida no n.º 1, alínea a), do artigo 29.º 
do presente regulamento deve ser 
ostentada na parte da frente da 
embalagem e deve:

a) figurar no campo de visão principal;

b) incluir uma combinação de texto 
"alto", "médio" e "baixo";

c) incluir o código de cores utilizado nos 
semáforos, nas cores verde, amarela e 
vermelha; e

d) incluir a percentagem das doses de 
referência definidas na parte B do anexo 
XI, por porção.

O número de porções por embalagem 
deve ser realista e indicado de forma bem 
visível, no campo de visão principal.

A definição das quantidades de referência 
para os níveis alto, médio e baixo desses 
nutrientes deve ser estabelecida em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º, com base num parecer 
da Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos. Essa 
informação deve ser expressa por 100 g 
ou por 100 ml na combinação de texto 
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"alto", "médio" e "baixo" e o código de 
cores utilizado nos semáforos  nas cores 
verde (baixo), amarela (médio) e 
vermelha (alto).

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

3-A. A declaração nutricional obrigatória 
definida nos n.ºs 1 e 2 do artigo 29.º deve 
figurar no verso da embalagem e ser 
expressa por 100 g ou 100 ml e, sob 
reserva do disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 
32.º, por porção.

Or. en

Justificação

The available evidence, including evidence from competent authorities across Europe, clearly 
demonstrates that a combined traffic light labelling system significantly outperforms other 
front of pack labelling schemes in helping consumers assess what is in their food.  This 
amendment adds the use of a combined percentage of reference intakes, in addition to the 
interpretive red with the word “high”, amber with the word “Medium” and green colours 
with the word “Low” to the mandatory nutrition declaration. The back of the pack of a 
product should also include a full and comprehensive nutrition declaration.

Alteração 440
Carl Schlyter

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. No prazo de seis meses após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento, e tendo em conta as 
recomendações da Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos, bem 
como uma investigação independente, a 
Comissão deve estabelecer valores para as 
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doses de referência de energia e de 
determinados nutrientes que não 
vitaminas e sais minerais, a serem 
aditados à parte B do anexo XI. Essas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

Os valores actualmente previstos no anexo XI diferem de recomendações como as emanadas 
da Agência Alimentar do Reino Unido (Food Standards Agency) ou da Organização Mundial 
de Saúde (OMS). O mais recente parecer da AESA sobre valores alimentares de referência (5 
de Agosto de 2009) conclui que não podem ser formuladas recomendações em relação aos 
açúcares devido à insuficiência de dados disponíveis. Por conseguinte, é aconselhável 
prosseguir a análise dos dados científicos antes de estabelecer valores de referência cuja 
aceitação não seja geral.  

Alteração 441
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os ácidos gordos trans farão parte da declaração nutricional obrigatória, para além dos 
ácidos gordos saturados, pelo que devem ser suprimidos das menções voluntárias.
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Alteração 442
Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 443
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º Suprimido
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Expressão por porção

1. Além da declaração nutricional por 100 
g ou 100 ml referida no n.º 2 do artigo 
31.º, a informação pode ser expressa por 
porção, como quantificada no rótulo, 
desde que o número de porções contidas 
na embalagem seja indicado.
2. A declaração nutricional pode ser 
expressa unicamente por porção se o 
género alimentício for pré-embalado 
como porção individual.
3. A Comissão decidirá da eventual 
expressão unicamente por porção no caso 
dos géneros alimentícios apresentados em 
embalagens que contenham várias 
porções mas que não estejam 
pré-embalados em porções individuais. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º.

Or. sv

Alteração 444
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

1. Além da declaração nutricional por 100 
g ou 100 ml referida no n.º 2 do artigo 31.º, 
a informação pode ser expressa por porção, 
como quantificada no rótulo, desde que o 
número de porções contidas na embalagem
seja indicado.

1. Se o produto alimentar for pré-
embalado em porções, incluindo em 
porções individuais, para além da 
declaração nutricional por 100 g ou 100 ml 
referida no n.º 2 do artigo 31.º, a 
informação pode ser expressa por porção, 
como quantificada no rótulo; neste caso, o 
número de porções contidas na embalagem
deve ser indicado.

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

expressa unicamente por porção se o 
género alimentício for pré-embalado como 
porção individual.

3. A Comissão decidirá da eventual 
expressão unicamente por porção no caso 
dos géneros alimentícios apresentados em 
embalagens que contenham várias
porções mas que não estejam pré-
embalados em porções individuais. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º

3. A Comissão, em conjunto com as 
empresas do sector alimentar e as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, elaborará orientações 
relativas à indicação de dimensões de
porções realistas. As medidas deste tipo
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. it

Justificação

Maior clareza do texto e melhor delimitação do campo de intervenção conferido à 
comitologia.

Alteração 445
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Além da declaração nutricional por 100 
g ou 100 ml referida no n.º 2 do artigo 31.º, 
a informação pode ser expressa por porção,
como quantificada no rótulo, desde que o 
número de porções contidas na embalagem
seja indicado.

1. Além da declaração nutricional por 100 
g ou 100 ml referida no n.º 2 do artigo 31.º, 
a informação deve ser expressa por porção,
na parte de trás da embalagem, indicando
o número de porções contidas na 
embalagem.

Or. en

Justificação

A informação deve ser sempre fornecida por 100 g ou por 100 ml para evitar que os 
consumidores sejam induzidos em erro. Além disso, permite uma comparação clara e fácil 
entre os produtos. A informação adicional sobre as porções deve ser indicada na embalagem, 
dado que pode ajudar alguns consumidores a avaliar as quantidades de alimentos que 
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consomem.

Alteração 446
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Além da declaração nutricional por 100 
g ou 100 ml referida no n.º 2 do artigo 
31.º, a informação pode ser expressa por 
porção, como quantificada no rótulo, 
desde que o número de porções contidas 
na embalagem seja indicado.

Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo é suprimido, em virtude de a informação "por porção" ser substituída pela 
informação "por embalagem" (ver alteração 1).

Alteração 447
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo é suprimido, em virtude de a informação "por porção" ser substituída pela 
informação "por embalagem" (ver alteração 1).
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Alteração 448
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.ºs 1e 2

Texto da Comissão Alteração

1. Além da declaração nutricional por 100 
g ou 100 ml referida no n.º 2 do artigo 31.º, 
a informação pode ser expressa por porção, 
como quantificada no rótulo, desde que o 
número de porções contidas na embalagem 
seja indicado.

1. Além da declaração nutricional por 100 
g ou 100 ml referida no n.º 2 do artigo 31.º, 
a informação deve ser expressa por porção, 
como quantificada no rótulo, desde que o 
número de porções contidas na embalagem 
seja indicado.

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

2. No caso de géneros alimentícios que 
não são pré-embalados como porção 
individual, a indicação percentual deve 
ser expressa "por porção/unidade" ou 
através de termos compreensíveis para o 
consumir como, por exemplo, "por colher 
de sopa", "por colher de chá" ou "por 
chávena".

Or. de

Justificação

O valor energético e as quantidades de nutrientes devem ser indicados não só por 100gr ou 
100ml, mas também por porção, de forma facilmente compreensível para os consumidores.

Alteração 449
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A declaração nutricional só pode ser 
expressa por porção se os géneros 
alimentícios forem apresentados em 
embalagens que contenham várias 
porções e que tenham sido embaladas 
individualmente, e especialmente quando 
o peso líquido for inferior a 100 g/100 ml.

Or. en
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Justificação

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

Alteração 450
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão decidirá da eventual 
expressão unicamente por porção no caso 
dos géneros alimentícios apresentados em 
embalagens que contenham várias 
porções mas que não estejam 
pré-embalados em porções individuais. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º

3. Sempre que o género alimentício 
consista em várias embalagens pequenas 
apresentadas dentro de um recipiente 
maior, o valor energético e as quantidades 
de nutrientes devem ser determinados pela 
dimensão da embalagem na qual é 
indicada a informação, mesmo que 
existam diferenças entre as informações 
apresentadas nas embalagens exteriores e 
interiores.

Or. en

Justificação

Quando a embalagem exterior tiver sido aberta e talvez destruída, os consumidores 
encontrarão a declaração nutricional nas porções pré-embaladas. As porções devem ser 
claramente indicadas e, desse modo, evitar induzir em erro os consumidores.

Alteração 451
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

1. Além das formas de expressão referidas 
nos n.os 2 e 3 do artigo 31.º, a declaração 

1. Além das formas de expressão referidas 
nos n.os 2 e 3 do artigo 31.º, a declaração 
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nutricional pode ser apresentada mediante 
outras formas de expressão, desde que 
sejam cumpridas as seguintes exigências 
essenciais:

nutricional e formas adicionais de 
informação nutricional podem ser 
apresentadas mediante outras formas de 
expressão, desde que sejam cumpridas as 
seguintes exigências essenciais:

a) A forma de expressão visa facilitar a 
compreensão, pelo consumidor, do 
contributo ou da importância do género 
alimentício para o valor energético e o teor 
de nutrientes de um regime alimentar; e

a) A forma de expressão visa facilitar a 
compreensão, pelo consumidor, do 
contributo ou da importância do género 
alimentício para o valor energético e o teor 
de nutrientes de um regime alimentar; e

b) Baseia-se quer em doses de referência 
harmonizadas quer, na sua ausência, em 
pareceres científicos geralmente aceites 
sobre a ingestão de energia ou nutrientes; e

b) Baseia-se quer em doses de referência 
harmonizadas quer, na sua ausência, em 
pareceres científicos geralmente aceites 
sobre a ingestão de energia ou nutrientes; e

c) Assenta em dados comprovativos de que 
o consumidor médio compreende e utiliza 
o modo de apresentação da informação.

c) Assenta em dados comprovativos de que 
o consumidor médio compreende e utiliza 
o modo de apresentação da informação.

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

2. A Comissão estabelece, em 
conformidade com o procedimento 
referido no n.º 3 do artigo 49.º, as 
condições de utilização dessas formas 
adicionais de expressão. Os critérios 
devem basear-se em conhecimentos 
científicos sobre dieta e nutrição e a sua 
relação com a saúde. Ao estabelecer os 
critérios, a Comissão solicita à Autoridade 
que dê parecer científico pertinente no 
prazo de 12 meses.

Or. en

Justificação

Devem ser permitidas formas de expressão adicionais da informação nutricional. Todavia, as 
condições de utilização dessas formas de expressão devem ser acordadas a nível da UE.
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Alteração 452
Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

1. Além das formas de expressão referidas 
nos n.os 2 e 3 do artigo 31.º, a declaração 
nutricional pode ser apresentada mediante 
outras formas de expressão, desde que 
sejam cumpridas as seguintes exigências 
essenciais:

1. Além das formas de expressão referidas 
nos n.ºs 1 e 2 do artigo 29.º e nos n.ºs 2 e 3 
do artigo 31.º, a declaração nutricional 
pode ser apresentada mediante outras 
formas de expressão, desde que sejam 
cumpridas as seguintes exigências 
essenciais:

a) A forma de expressão visa facilitar a 
compreensão, pelo consumidor, do 
contributo ou da importância do género 
alimentício para o valor energético e o 
teor de nutrientes de um regime 
alimentar; e

a) A forma de expressão adicional é 
conforme com as melhores práticas (nos 
termos do presente regulamento);

b) Baseia-se quer em doses de referência 
harmonizadas quer, na sua ausência, em 
pareceres científicos geralmente aceites 
sobre a ingestão de energia ou nutrientes;
e

b) A forma de expressão visa facilitar a 
compreensão, pelo consumidor, do 
contributo ou da importância do género 
alimentício para o valor energético e o 
teor de nutrientes de um regime 
alimentar;

c) Assenta em dados comprovativos de 
que o consumidor médio compreende e 
utiliza o modo de apresentação da 
informação.

c) Baseia-se quer em doses de referência 
harmonizadas quer, na sua ausência, em 
pareceres científicos geralmente aceites 
sobre as doses de energia ou nutrientes; e

c-A) É apoiada por resultados de estudos 
de consumo independentes que 
demonstram que o consumidor médio 
entende a forma de expressão.

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

2. As formas de expressão adicionais 
mencionadas no n.º 1 devem ser 
identificadas e notificadas à Comissão. A 
Comissão deve disponibilizar essa 
informação ao público, designadamente 
através de uma página criada para esse 
efeito na Internet.
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Or. en

Justificação

Assegura que quaisquer formas de expressão adicionais só sejam permitidas se estudos de 
consumo independentes as aprovarem.

Alteração 453
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

1. Além das formas de expressão referidas 
nos n.os 2 e 3 do artigo 31.º, a declaração 
nutricional pode ser apresentada 
mediante outras formas de expressão, 
desde que sejam cumpridas as seguintes 
exigências essenciais:

Suprimido

a) A forma de expressão visa facilitar a 
compreensão, pelo consumidor, do 
contributo ou da importância do género 
alimentício para o valor energético e o 
teor de nutrientes de um regime 
alimentar; e

b) Baseia-se quer em doses de referência 
harmonizadas quer, na sua ausência, em 
pareceres científicos geralmente aceites 
sobre a ingestão de energia ou nutrientes;
e

c) Assenta em dados comprovativos de 
que o consumidor médio compreende e 
utiliza o modo de apresentação da 
informação.

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

Justificação

Os artigos 31.º e 34.º prevêem já as medidas necessárias; além disso, é conveniente evitar as 
disposições nacionais.

Alteração 454
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Além das formas de expressão referidas 
nos n.ºs 2 e 3 do artigo 31.º, a declaração 
nutricional pode ser apresentada mediante 
outras formas de expressão, desde que 
sejam cumpridas as seguintes exigências 
essenciais:

(1) Além das formas de expressão referidas 
nos n.ºs 2 e 3 do artigo 31.º, a declaração 
nutricional pode ser apresentada mediante 
formas gráficas de expressão, desde que 
sejam cumpridas as seguintes exigências 
essenciais:

a) A forma de expressão visa facilitar a 
compreensão, pelo consumidor, do 
contributo ou da importância do género 
alimentício para o valor energético e o teor 
de nutrientes de um regime alimentar; e

a) A forma de expressão visa facilitar a 
compreensão, pelo consumidor, do 
contributo ou da importância do género 
alimentício para o valor energético e o teor 
de nutrientes de um regime alimentar; e

b) Baseia-se quer em doses de referência 
harmonizadas quer, na sua ausência, em 
pareceres científicos geralmente aceites 
sobre a ingestão de energia ou nutrientes; e

b) Baseia-se nas quantidades de 
referência indicadas na parte B do anexo 
XI e é expressa por 100gr ou 100ml.
Tratando-se de um produto pré-embalado 
como porção individual ou 
comercializado em quantidades inferiores 
a 100gr/ml, a indicação por porção da 
quantidade comercializada é suficiente.
Na ausência de tais referências, a 
declaração nutricional baseia-se em 
pareceres científicos geralmente aceites 
sobre a ingestão de energia ou nutrientes; e

c) Assenta em dados comprovativos de que 
o consumidor médio compreende e utiliza 
o modo de apresentação da informação.

c) Assenta em dados comprovativos de que 
o consumidor médio compreende e utiliza 
o modo de apresentação da informação.

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

(2) A parte D do anexo XIII inclui um 
exemplo de uma representação gráfica.
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Or. de

Justificação

A representação gráfica pode contribuir consideravelmente para uma melhor compreensão 
por parte do consumidor da rotulagem nutricional.

Alteração 455
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) As formas de expressão adicionais 
mencionadas no n.º 1 devem ser 
estabelecidas pela Comissão com base em 
conhecimentos científicos sobre a 
alimentação e o seu impacto na saúde. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º

Or. de

Justificação

Deve ser autorizada a utilização de formas de expressão adicionais da informação 
nutricional, mas as mesmas devem ser sujeitas a normas válidas em toda a Europa.

Alteração 456
Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.ºs 2 a 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

apresentação prevista na parte C do anexo 
XIII.

Se esta declaração nutricional não figurar 
no campo de visão principal, deve ser 
apresentada sob a forma de quadro, com 
alinhamento dos números se o espaço o 
permitir. Se o espaço não for suficiente, a 
declaração deve figurar em disposição 
linear.
3. Se a declaração nutricional obrigatória 
for apresentada em conjunto com a 
declaração relativa aos nutrientes referidos 
no n.º 2 do artigo 29.º, a ordem de 
apresentação do valor energético e dos 
nutrientes incluídos na declaração será, 
conforme adequado, a ordem prevista na 
parte C do anexo XIII.

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

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

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

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

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

a) Os modos de apresentação em questão 
não podem induzir o consumidor em erro;
e

a) O outro modo de apresentação é 
conforme com as melhores práticas (nos 
termos do presente regulamento); e

b) Devem existir dados comprovativos de 
que o consumidor médio compreende 
esses modos de apresentação.

b) Os modos de apresentação em questão 
não devem induzir o consumidor em erro;
e
b-A) Resultados de estudos de consumo 
independentes demonstram que o outro 
modo de apresentação é mais facilmente 
entendido pelo consumidor médio no 
Estado-Membro no qual o outro modo de 
apresentação será utilizado.

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

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

por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento a fim 
de o completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º
6-A. Os outros modos de apresentação 
mencionados no n.º 5 devem ser 
identificados e notificados à Comissão. A 
Comissão pode disponibilizar essa 
informação ao público, designadamente 
através de uma página criada para esse 
efeito na Internet.

Or. en

Justificação

Esta alteração permite que sejam adoptados outros modos de apresentação, desde que não 
induzam o consumidor em erro e que existam provas sólidas que demonstrem que 
determinado modo de apresentação é mais facilmente entendido pelo consumidor. Além 
disso, assegura que qualquer apresentação adicional seja divulgada tanto à Comissão como 
ao público.

Alteração 457
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os elementos referidos nos n.ºs 2 e 2-A
do artigo 31.º respeitantes à declaração 
nutricional obrigatória devem figurar no 
campo de visão principal. Sempre que 
adequado, devem ser apresentados 
conjuntamente, num formato claro e pela 
seguinte ordem: valor energético, matérias 
gordas, ácidos gordos saturados, glícidos, 
com uma referência específica aos 
açúcares, e sal.
1-A. Os elementos referidos no n.º 1 
deverão ser apresentados num quadro 
situado no canto inferior direito da frente 
da embalagem, com caracteres de 1,5 mm, 
e numa forma gráfica contendo os valores 
nutritivos em percentagem das doses de 
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referência estabelecidas no Anexo XI, 
Parte B, expressas em kcal por 100g/ml 
ou, se for caso disso, por porção.
Esta representação gráfica não deverá ser 
aplicada aos géneros alimentícios 
acondicionados em embalagens ou 
recipientes cuja face maior tenha uma 
superfície inferior a 80 cm².

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

2. A declaração nutricional obrigatória e a 
declaração nutricional relativa aos
elementos referidos no n.º 2 do artigo 29.º
devem ser agrupadas num só local e,
conforme adequado, em relação com os 
elementos referidos no n.º 2 do artigo 29.º,
segundo a ordem de apresentação prevista 
na parte C do anexo XIII.

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

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

3. Se a declaração nutricional obrigatória 
for apresentada em conjunto com a 
declaração relativa aos nutrientes 
referidos no n.º 2 do artigo 29.º, a ordem 
de apresentação do valor energético e dos 
nutrientes incluídos na declaração será, 
conforme adequado, a ordem prevista na 
parte C do anexo XIII.
4. Se o valor energético ou o teor do(s) 
nutriente(s) de um produto for pouco 
significativo, a declaração nutricional
relativa a esses elementos pode ser 
substituída por uma menção como
«Contém quantidades não significativas de
...» na proximidade imediata da declaração 
nutricional, quando esta seja fornecida.

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

Se o valor energético ou o teor do(s) 
nutriente(s) de um produto for igual a 
zero, a declaração nutricional relativa a 
esses elementos pode ser substituída pela 
menção «Não contém ...» na proximidade 
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imediata da declaração nutricional,

5. Podem utilizar-se formas gráficas ou 
símbolos para a apresentação da 
declaração nutricional, no âmbito de um 
regime nacional referido no artigo 44.º, 
desde que sejam cumpridas as seguintes 
exigências essenciais:
a) Os modos de apresentação em questão 
não podem induzir o consumidor em erro;
e
b) Devem existir dados comprovativos de 
que o consumidor médio compreende 
esses modos de apresentação.
6. A Comissão pode estabelecer regras 
relativas a outros aspectos da apresentação 
da declaração nutricional que não os 
referidos no n.º 5. As medidas que tenham 
por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento a fim 
de o completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

6. A Comissão deverá estabelecer regras 
relativas a outros aspectos da apresentação 
da declaração nutricional, em particular as
que estão ligadas ao n.º 1-A. 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. fr

Alteração 458
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar no mesmo
campo de visão. Devem ser apresentados 
pela seguinte ordem: valor energético,
proteínas, glícidos, com uma referência 
específica aos açúcares, matérias gordas, 
ácidos gordos saturados, fibras 
alimentares e sódio.
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Se o espaço o permitir, as indicações são 
apresentadas sob a forma de quadro, com 
alinhamento dos números. Se o espaço 
não for suficiente, as indicações devem 
figurar em disposição linear.
Para além disso, o valor energético 
referido no n.º 1, alínea a), do artigo 29.º 
e a percentagem da dose de referência de 
energia referida no n.º 3 do artigo 31.º 
devem figurar no campo de visão 
principal, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do 
artigo 32.º. Deve ser expresso por porção.

Or. en

Justificação

O valor energético é um ponto-chave da informação aos consumidores quando estes 
seleccionam géneros alimentícios com vista a manter um peso saudável. Por este motivo, o 
valor energético e a percentagem da dose de referência devem figurar na parte da frente da 
embalagem. Uma vez que a expressão por 100 g/ml já é fornecida na tabela nutricional 
obrigatória, o valor energético deve ser indicado por porção na parte da frente da 
embalagem. Tal permitirá que os consumidores façam escolhas alimentares informadas, com 
base nas suas necessidades individuais, ao fornecer informações imediatamente perceptíveis 
e factuais, e que avaliem a relevância de um produto na sua alimentação diária.

Alteração 459
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

1. Os elementos da rotulagem devem ser apresentados todos juntos no mesmo campo de  
visão. Os consumidores já aprenderam, ao longo de mais de 30 anos, que todas as 
informações relevantes se encontram no verso da embalagem.

2. Simplificação.

Alteração 460
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Clarificação e simplificação.

Alteração 461
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

obrigatórios devem ser apresentados pela 
seguinte ordem: valor energético, matérias 
gordas, ácidos gordos saturados, sal e 
açúcares. Os elementos adicionais 
facultativos devem ser apresentados pela 
ordem indicada no anexo XIII.

Or. de

Justificação

Não é obrigatório indicar os elementos no campo de visão principal. O consumidor 
interessado pode ler as informações mesmo quando estas figurem numa outra parte da 
embalagem. É, no entanto, conveniente adoptar uma disposição que preveja o fornecimento 
das informações em forma de quadro.

Alteração 462
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os elementos referidos no n.º 2 do artigo 
31.º respeitantes à declaração nutricional 
obrigatória devem figurar na parte da 
frente da embalagem. Sempre que 
adequado, devem ser apresentados 
conjuntamente, num formato claro e pela 
seguinte ordem: valor energético, matérias 
gordas, ácidos gordos saturados, açúcares e 
sal.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alteração do n.º 1, alínea a), do artigo 29.º.
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Alteração 463
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 464
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os elementos fornecidos nos termos dos 
n.ºs 1 e 2 do artigo 31.º respeitantes à 
declaração nutricional devem figurar num 
mesmo campo de visão formando um todo 
sob forma de quadro. Os elementos 
obrigatórios devem ser apresentados pela 
seguinte ordem: valor energético, 
proteínas, fibras alimentares, matérias 
gordas, com referência específica aos
ácidos gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal. Os 
elementos adicionais facultativos devem 
ser apresentados pela ordem indicada no 
anexo XIII.
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Or. de

Justificação

Os elementos relativos ao valor energético e aos nutrientes não precisam de ser apresentados 
no campo de visão principal, mas devem ser apresentados conjuntamente, num formato claro.

Alteração 465
Hans-Peter Mayer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

Eine der wichtigsten Informationen über Lebensmittel ist der Energiegehalt. Dieser sollte 
daher auf der Schauseite der Verpackung, durchgängig bei allen Produkten in auffälliger 
Form wiederholt werden, damit ihn der Verbraucher bereits auf den ersten Blick erfassen 
kann. Einen genauen Platz zu definieren ist nicht hilfreich. Bei rundlichen Produkten, auch z. 
B. bei einem ganzen Geflügelschlachtkörper wäre beispielsweise eine Angabe. „rechts unten“ 
nicht klar zu definieren und würde somit zu unterschiedlichen Interpretationen zwischen den 
Mitgliedsstaaten und auch innerhalb einzelner Länder führen.
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Alteração 466
Dagmar Roth-Behrendt

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A rotulagem obrigatória respeitante 
ao valor energético, referida na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 29.º e na parte B do 
anexo XI deve, adicionalmente à 
apresentação prevista no n.º 1 do artigo 
34.º, figurar em kcal por 100g/ml e por 
porção, nos termos do n.º 2 do artigo 31.º, 
na parte inferior direita da face exposta 
da embalagem num quadro com 
caracteres de 3mm.

Or. de

Justificação

O valor energético deve ser adicionalmente repetido na frente da embalagem e ser visível em 
todos os produtos no mesmo sítio e de forma bem visível, para que o consumidor o possa ver 
à primeira vista.

Alteração 467
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 34 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Justificação

O nível de proteínas e de gorduras trans constituem informações importantes para os 
consumidores e devem por isso ser objecto de rotulagem obrigatória na parte de trás da 
embalagem. É igualmente importante diferenciar entre os ácidos gordos trans artificiais e 
naturais, dado que o nível de ácidos gordos trans artificiais pode ser influenciado pelos 
fabricantes.

Alteração 468
Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

A presente alteração deve ser lida no contexto da alteração 135 da relatora. A indicação do 
valor energético em calorias é, para os consumidores, a informação nutricional mais 
relevante. O fabricante deve continuar a poder optar por fazer esta menção na frente da 
embalagem por 100gr7ml ou por porção, se assim o desejar.

Alteração 469
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 470
Carl Schlyter

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. O anexo XIII-A define categorias de 
produtos em relação aos quais é 
obrigatória a apresentação da declaração 
nutricional através de um sistema de 
códigos de cores múltiplas.

Relativamente aos produtos abrangidos 
por uma dessas categorias, os níveis de 
nutrientes na declaração nutricional da 
parte da frente da embalagem, referida no 
n.º 1, devem ser indicados através de um 
sistema de códigos de cores múltiplas. As 
cores verde, amarela e vermelha devem, 
referindo o valor por 100 g ou 100 ml, 
indicar se um género alimentício possui 
um nível baixo, médio ou alto desses 
nutrientes.

Para este efeito, antes da data de 
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aplicação dos artigos 29.º a 34.º e com 
base num parecer da Autoridade 
Europeia para a Segurança dos 
Alimentos, devem ser determinados níveis 
de referência que indiquem o nível alto, 
médio e baixo desses nutrientes.

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

Como estudos de consumo demonstraram, a utilização de um sistema de cores múltiplas nos 
produtos altamente transformados é a solução mais adequada para que os consumidores 
possam fazer uma escolha rápida e com conhecimento de causa.

Alteração 471
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Se esta declaração nutricional não figurar 
no campo de visão principal, deve ser 
apresentada sob a forma de quadro, com 
alinhamento dos números se o espaço o 
permitir. Se o espaço não for suficiente, a 
declaração deve figurar em disposição 
linear.
Se a declaração nutricional dos alimentos 
constantes do Anexo IV for obrigatória 
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em consequência da indicação de uma 
alegação nutricional ou de saúde, não 
será exigido que a declaração nutricional 
apareça no principal campo de visão.

Or. de

Justificação

A obrigação de incluir a declaração nutricional obrigatória no campo de visão principal não 
pode ser aplicada às embalagens pequenas (por exemplo, produtos à base de pastilhas 
elásticas). Os géneros alimentícios enumerados no anexo IV, cujas embalagens incluem 
alegações nutricionais ou de saúde, devem ser isentos da obrigação de indicar a declaração 
nutricional no campo de visão principal.

Alteração 472
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

Or. de
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Justificação

Os géneros alimentícios enumerados no anexo IV devem ser isentos da obrigação de fornecer 
uma declaração nutricional, uma vez que não contêm uma quantidade significativa dos 
nutrientes abrangidos pelo regulamento. Nos termos do artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 
1924/2006 e do n.º 3 do artigo 17.º do presente projecto, todos os géneros alimentícios, 
incluindo aqueles enumerados no anexo IV, devem incluir uma declaração nutricional 
referente aos nutrientes previstos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 29.º, caso sejam acompanhados de 
alegações nutricionais ou de saúde. A obrigação de incluir a declaração nutricional no 
campo de visão principal não pode ser aplicada às embalagens pequenas.

Alteração 473
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

Or. en

Justificação

Clarificação e simplificação.
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Alteração 474
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Se esta declaração nutricional não figurar 
no campo de visão principal, deve ser 
apresentada sob a forma de quadro, com 
alinhamento dos números se o espaço o 
permitir. Se o espaço não for suficiente, a 
declaração deve figurar em disposição 
linear.
Se a declaração nutricional dos alimentos 
constantes do Anexo IV for obrigatória 
em consequência da indicação de uma 
alegação nutricional ou de saúde, não 
será exigido que a declaração nutricional 
apareça no principal campo de visão.

Or. de

Justificação

A obrigação de incluir a declaração nutricional obrigatória no campo de visão principal não 
pode ser aplicada às embalagens pequenas (por exemplo, produtos à base de pastilhas 
elásticas). Os géneros alimentícios enumerados no anexo IV, cujas embalagens incluem 
alegações nutricionais ou de saúde, devem ser isentos da obrigação de indicar a declaração 
nutricional no campo de visão principal.

Alteração 475
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

nutrientes referidos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 
29.º deve ser agrupada num só local e, 
conforme adequado, segundo a ordem de 
apresentação prevista na parte C do anexo 
XIII.

Or. en

Justificação

Em consonância com as alterações ao artigo 29.º.

Alteração 476
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A declaração nutricional obrigatória deve ser repetida no verso da embalagem, junto com os 
nutrientes apresentados voluntariamente, para que a disposição do n.º 2 do artigo 34.º 
alterado se aplique.

Alteração 477
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

nutriente(s) de um produto for pouco 
significativo ou nulo, a declaração 
nutricional relativa a esses elementos pode 
ser substituída por uma menção como 
«Não contém quantidades significativas de 
...» na proximidade imediata da declaração 
nutricional, quando esta seja fornecida.

Or. ro

Justificação

O valor nutricional de certos produtos é nulo ou quase nulo (é o caso, por exemplo, das 
águas minerais com edulcorantes ou da Coca-Cola light). Nestes casos, os produtores devem 
ter a possibilidade de indicar apenas as quantidades pouco significativas de nutrientes 
presentes no produto, em vez de apresentarem uma declaração completa.

Alteração 478
Carl Schlyter

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. Cinco anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento, a Comissão 
deve apresentar um relatório de avaliação 
sobre a forma de apresentação descrita 
nos n.ºs 1 a 6.

Or. en

Justificação

Deve proceder-se a uma avaliação das formas de apresentação, a fim de identificar 
vantagens e desvantagens.
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Alteração 479

Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Capítulo V –- título

Texto da Comissão Alteração

Informação Voluntária sobre Géneros 
Alimentícios

Rotulagem de origem obrigatória

Or. it

Alteração 480
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 481
Frédérique Ries

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

Texto da Comissão Alteração

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

voluntário informação abrangida pelo 
presente regulamento, essa informação 
deve cumprir as exigências específicas 
pertinentes nele estabelecidas. Sempre que 
seja prestada informação, nos termos dos 
artigos 9.º e 10.º, ou informação 
voluntária sobre géneros alimentícios não 
pré-embalados, essa informação deve 
cumprir a legislação nacional, nos termos 
do n.º 4 do artigo 13.º e do artigo 41.º.
1-A. A informação prestada a título 
voluntário não deve ser apresentada em 
detrimento do espaço disponível para a 
informação obrigatória.

Or. en

Justificação

The amendment aims at guaranteeing that when food information is provided by non pre-
packed food a sufficient degree of flexibility is foreseen for operators in the sector. It appears 
from the Explanatory memorandum and the recitals of the proposed Regulation that the latter 
was drafted principally with pre-packed food in mind.  The extension of such rules to non pre-
packed food without due consideration of the specificities of non pre-packed food and 
consumer contact with such foods seriously risks:

 undermining the objective of conveying appropriate and meaningful nutrition 
information to consumers;

 ultimately, this would act as a disincentive for operators in the non pre-packed sector 
to provide nutrition information on a voluntary basis.

Alteração 482
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sempre que seja prestada a título 
voluntário informação abrangida pelo 
presente regulamento, essa informação 
deve cumprir as exigências pertinentes
nele estabelecidas, em especial as 
exigências do artigo 7.º.
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Or. en

Justificação

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

Alteração 483
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do 
artigo 35.º, deve continuar a ser permitida 
a prestação de informação nutricional 
suplementar de carácter voluntário 
dirigida a grupos-alvo específicos, como, 
por exemplo, as crianças, desde que os 
valores de referência específicos sejam 
cientificamente comprovados, não 
induzam os consumidores em erro e 
estejam em conformidade com as 
condições gerais estabelecidas no âmbito 
do presente Regulamento.

Or. de

Justificação

Os valores de referência indicados no Anexo IX, parte B, reportam-se ao adulto médio. Deve, 
no entanto, continuar a ser admissível a prestação de valores de referência divergentes, que 
já tenham sido apurados pela indústria do sector e tenham sido testados cientificamente, 
como informação adicional no caso de produtos com grupos-alvo específicos, como, por 
exemplo, as crianças.
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Alteração 484
Glenis Willmott

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sempre que sejam fornecidas a título 
voluntário menções referidas no artigo 9.º 
ou elementos das mesmas sobre géneros 
alimentícios não pré-embalados, essas 
menções ou elementos devem cumprir as 
exigências pertinentes estabelecidas no 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

A prestação de informação nutricional em relação a géneros alimentícios não pré-embalados 
e géneros alimentícios vendidos por estabelecimentos de restauração é cada vez mais 
frequente. É necessária flexibilidade na forma como é prestada informação sobre os géneros 
alimentícios não pré-embalados devido à variedade de serviços de restauração e do ambiente 
físico que determina como a informação nutricional pode ser apresentada. O regulamento 
deve permitir que as empresas de restauração apresentem voluntariamente a informação 
sobre as calorias por porção, se assim o desejarem.

Alteração 485
Carl Schlyter

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

A disposição é essencial para garantir a transparência.
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Alteração 486
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sem prejuízo da rotulagem a efectuar em 
conformidade com a legislação 
comunitária específica, como o 
Regulamento (CE) n.º 509/2006 do 
Conselho, de 20 de Março de 2006, 
relativo às especialidades tradicionais 
garantidas dos produtos agrícolas e dos 
géneros alimentícios e o Regulamento
(CE) n.º 510/2006 do Conselho, de 20 de 
Março de 2006, relativo à protecção das 
indicações geográficas e denominações de 
origem dos produtos agrícolas e dos 
géneros alimentícios, o n.º 4 é aplicável
sempre que o país de origem ou o local de 
proveniência de um género alimentício for 
indicado voluntariamente a fim de informar 
o consumidor de que o género alimentício 
é originário ou proveniente da Comunidade 
Europeia ou de um país ou local específico.
Nestes casos, a rotulagem contém a 
menção "Produzido na UE
(Estado-Membro)". A título adicional, é 
possível indicar a região de origem. Estas 
indicações voluntárias do país ou região 
de origem não impedem a realização do 
mercado interno.

Or. en

Justificação

A indicação da região corresponde ao desejo de muitos consumidores de que as 
especialidades regionais sejam rotuladas como tal. A designação "produzido na UE" indica o 
respeito da legislação comunitária pertinente em matéria alimentar e pode constituir uma 
informação interessante para os consumidores.

Além disso, estas indicações do país ou região de origem não impedem a realização do 
mercado interno.
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Alteração 487
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 488
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

É conveniente inserir um nível entre o país e o nível local no que respeita à indicação da 
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proveniência do produto.

Alteração 489
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Se, para além dos requisitos obrigatórios constantes do n.º 1, alínea i), do artigo 9.º, for 
prestada informação sobre o país de origem de componentes de um género alimentício, esta 
informação deve cumprir o disposto no n.º 2 do artigo 35.º.
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Alteração 490
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sem prejuízo da rotulagem a efectuar em 
conformidade com a legislação 
comunitária específica, designadamente os
regulamentos (CE) n.º 509/2006 e n.º 
510/2006 do Conselho, de 20 de Março de 
2006, e para além do disposto no n.º 1, 
alínea i-A), do artigo 9.º, os n.ºs 3 e 4 são 
aplicáveis sempre que o país de origem ou 
o local de proveniência de um género 
alimentício for indicado voluntariamente a 
fim de informar o consumidor de que o 
género alimentício é originário ou 
proveniente da Comunidade Europeia ou 
de um país ou local específico. Nesses 
casos, a rotulagem contém a menção 
"Produzido na UE (Estado-Membro)". A 
título adicional, pode ser feita menção à 
região.

Or. it

Justificação

A indicação da região corresponde ao desejo de muitos consumidores de conhecer as 
especialidades regionais. A designação "produzido na UE (Estado-Membro)" indica o 
respeito da legislação comunitária pertinente em matéria alimentar e pode constituir uma 
informação interessante também para os consumidores extracomunitários.

Alteração 491
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.ºs 3 e 4

Texto da Comissão Alteração

3. Quando o país de origem ou o local de 
proveniência do género alimentício não 
for o mesmo que o do(s) seu(s) 

3. As informações sobre a origem do 
produto serão fornecidas se as outras 
indicações sobre o género alimentício 
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ingrediente(s) primário(s), deve 
igualmente ser indicado o país de origem 
ou o local de proveniência deste(s) 
ingrediente(s).

forem inexactas ou induzirem em erro.

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

Or. fr

Justificação

Com esta formulação, a nova regulamentação ficará conforme com o Regulamento (CE) n.º 
834/2007 e permitirá um melhor esclarecimento do consumidor sempre que outras 
informações forem susceptíveis de o induzir em erro. Evitar-se-iam, portanto, informações 
inúteis que obstem á legibilidade das outras informações mais relevantes.

Alteração 492
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A indicação no rótulo do país de origem das aves de capoeira e da carne deve ser 
obrigatória. Por conseguinte, torna-se supérfluo o n.º 4 do artigo 35.º, que especifica os 
requisitos aplicáveis à indicação voluntária do país de origem da carne. As disposições
relevantes figuram no artigo 9.º, n.º 1, alínea i).
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Alteração 493
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

É prática tradicional que o uísque vendido na UE seja rotulado com a indicação do seu país 
de origem, e os consumidores atribuem grande importância a esta informação. Alguns 
uísques que não apresentam indicações de origem utilizam outras indicações que sugerem 
que são originários de um dos principais países produtores de uísque, quando não o são. É, 
pois, conveniente que todos os uísques vendidos na UE afixem a sua origem para que os 
consumidores não sejam induzidos em erro.

Alteração 494
George Lyon

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 495
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. A Comissão pode estabelecer regras de 
execução relativas aos critérios e condições 
de utilização das menções indicadas a 
título voluntário, em conformidade com os 
n.ºs 1 a 5. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do artigo 
49.º

Or. en

Justificação

A presente disposição apenas dirá respeito aos números anteriores.

Alteração 496
Carl Schlyter

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 497
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. Em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 3.º, é admissível fornecer 
informação sobre aspectos de natureza 
ambiental, social e ética relativamente aos 
géneros alimentícios. A fim de não 
incentivar compromissos arbitrários e de 
assegurar a comparabilidade, a Comissão 
apresenta, no prazo de [12 meses a partir 
da entrada em vigor do presente 
regulamento], uma proposta legislativa 
sobre esse tipo de critérios relativamente 
aos géneros alimentícios.

Or. en

Justificação

Os critérios ambientais, sociais e éticos constituem, para muitos consumidores, orientações 
importantes para a tomada de decisões. Portanto, a prestação dessa informação deve ser 
incentivada.



AM\800408PT.doc 119/123 PE431.137v01-00

PT

Alteração 498
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.°-A
Símbolo comum de nutrição positiva

1. Antes de ...*, a Comissão deve 
estabelecer um símbolo comum de 
nutrição positiva para ajudar os 
consumidores a identificar a opção mais 
saudável dentro das categorias de géneros 
alimentícios.
Esta medida, que tem por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar, deve 
ser adoptada em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º.
2. Os géneros alimentícios elegíveis para 
ostentar o símbolo comum de nutrição 
positiva cumprem os critérios 
especificados pela Comissão e os perfis 
nutricionais estabelecidos nos termos do
artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 
1924/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 20 de Dezembro de 2006 
relativo às alegações nutricionais e de 
saúde sobre os alimentos.
3. Os critérios referidos no n.º 2 devem ser 
estabelecidos tendo especialmente em 
conta:
a) A composição nutricional global do 
alimento e a presença de nutrientes cujo 
efeito na saúde tenha sido cientificamente 
reconhecido;
b) O papel e a importância do alimento 
(ou da categoria de alimentos em questão) 
e o seu contributo para o regime 
alimentar da população em geral ou, se 
for caso disso, de certos grupos de risco, 
incluindo as crianças.
Os critérios devem basear-se em 
conhecimentos científicos sobre regimes 
alimentares e nutrição e a sua relação 
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com a saúde.
Ao estabelecer os critérios, a Comissão 
deve solicitar à Autoridade que emita, no 
prazo de 12 meses, o parecer científico 
relevante.
___________

* 1 de Janeiro do terceiro ano após a data de 
aprovação do presente regulamento.
1 JO L 404 de 30.12.2006, p. 9.

Or. en

Justificação

Um símbolo comum de nutrição positiva ajudará os consumidores a identificar as opções 
mais saudáveis quando comprem géneros alimentícios. Os géneros alimentícios etiquetados 
com um símbolo positivo podem, por exemplo, conter menos matérias gordas, açúcares e sal, 
e mais fibras dietéticas do que outros do mesmo tipo que não ostentem o símbolo. Com um 
símbolo positivo, os consumidores podem escolher uma opção mais saudável com um simples 
olhar no momento da aquisição.

Alteração 499
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Janeiro de 20XX (três anos 
após a aprovação), a Comissão deve 
estabelecer, em conformidade com o 
processo referido no n.º 3 do artigo 49.º, 
um símbolo comum de nutrição positiva a 
fim de ajudar os consumidores a 
identificar a opção mais saudável dentro 
das categorias de géneros alimentícios.
2. Os géneros alimentícios elegíveis para 
ostentar o símbolo comum de nutrição 
positiva devem cumprir os critérios 
especificados pela Comissão.
3. Os critérios, tal como referidos no n.º 2, 
devem ser estabelecidos tendo em conta, 
em particular, o seguinte:
a) A composição nutricional global do 
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alimento e a presença de nutrientes cujo 
efeito na saúde tenha sido cientificamente 
reconhecido;
b) O papel e a importância do alimento 
(ou da categoria de alimentos em questão) 
e o seu contributo para o regime 
alimentar da população em geral.
Os critérios devem basear-se em 
conhecimentos científicos sobre regimes 
alimentares e nutrição e a sua relação 
com a saúde. Ao estabelecer os critérios, a 
Comissão solicita à Autoridade que dê 
parecer científico pertinente no prazo de 
12 meses.

Or. en

Justificação

A common positive nutrition symbol could help consumers to identify the healthier options 
within food categories. It indicates that the product meets criteria for, for example, lower 
levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. The criteria, if set 
through a thorough scientific process, also offer guidance to industry to reformulate and 
innovate its products. A positive symbol enables the consumer to make the healthier choice by 
a quick glance at the moment of purchase. Foods carrying the positive symbol are not ’diet 
foods’ but are intended for everyone who wants to choose for a healthier diet.

Alteração 500
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Janeiro de 20XX (três anos 
após a aprovação), a Comissão deve 
estabelecer, em conformidade com o 
processo referido no n.º 3 do artigo 49.º, 
um símbolo comum de nutrição positiva a 
fim de ajudar os consumidores a 
identificar a opção mais saudável dentro 
das categorias de géneros alimentícios.
2. Os géneros alimentícios elegíveis para 
ostentar o símbolo comum de nutrição 
positiva devem cumprir os critérios 
especificados pela Comissão, em 
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conformidade com o procedimento 
referido no n.º 3 do artigo 49.º.
3. Os critérios, tal como referidos no n.º 2, 
devem ser estabelecidos tendo em conta, 
em particular, o seguinte:
a) A composição nutricional global do 
alimento e a presença de nutrientes cujo 
efeito na saúde tenha sido cientificamente 
reconhecido;
b) O papel e a importância do alimento 
(ou da categoria de alimentos em questão) 
e o seu contributo para o regime 
alimentar da população em geral.
Os critérios devem basear-se em 
conhecimentos científicos sobre regimes 
alimentares e nutrição e a sua relação 
com a saúde.
Ao estabelecer os critérios, a Comissão 
solicita à Autoridade que dê parecer 
científico pertinente no prazo de 12 meses.

Or. en

Justificação

A common positive nutrition symbol is there to help consumers identifying the healthier 
options within food categories. It indicates that the products meets criteria for, for example, 
lower levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. By choosing foods 
with the positive symbol, it is easy for consumers to improve their diet, which can lead to 
better health. The criteria, if set through a thorough scientific process, also offer guidance to 
industry to reformulate and innovate its products. A positive symbol enables to make the 
healthy choice by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a positive 
symbol are suitable for all healthy individuals. Foods carrying the positive symbol are not 
'diet foods' but are intended for everyone who wants a healthy diet.

Alteração 501
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º Suprimido
Apresentação

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

Or. en

Justificação

Por razões de segurança jurídica, esta alteração transfere o requisito previsto no presente 
artigo para o artigo 35.º, sem alterações substanciais.


