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Alteração 502
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Além das menções obrigatórias referidas 
no n.º 1 do artigo 9.º e no artigo 10.º, os 
Estados-Membros podem, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 42.º, exigir menções 
obrigatórias adicionais para categorias ou 
tipos específicos de géneros alimentícios, 
bem como informação suplementar sobre 
o teor em nutrientes utilizando cores e 
meios textuais, justificadas por motivos:

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de optar por um sistema obrigatório de 
rotulagem com um código de cores, se o desejarem.

Alteração 503
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 504
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 38 – ponto 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As medidas em causa não darão origem a 
obstáculos à livre circulação de 
mercadorias no mercado interno.

Or. en

Justificação

Num novo regulamento que visa consolidar e simplificar as regras de rotulagem da UE, e em 
consonância com a acção "Legislar Melhor", afigura-se adequado introduzir um requisito 
segundo o qual as novas regras não devem entravar a livre circulação no mercado interno.

Alteração 505
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

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

Alteração 506
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. it

Alteração 507
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º-A
Disposições nacionais sobre formas 

específicas de apresentação
Para além dos requisitos estabelecidos no 
artigo 34.º, os Estados-Membros podem 
decidir introduzir um sistema obrigatório 
que preveja uma apresentação adicional 
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de informação nutricional utilizando 
cores e meios textuais.
Esses regimes nacionais serão 
desenvolvidos em conformidade com os 
princípios e requisitos gerais previstos nos 
Capítulos II e III do presente 
regulamento e terão em conta os 
resultados de estudos de consumo 
independentes e de amplas consultas das 
partes interessadas.
A Comissão encorajará e facilitará o 
intercâmbio de informações entre os 
Estados-Membros e entre ela própria e os 
Estados-Membros sobre questões 
relacionadas com a adopção e 
implementação dos regimes nacionais e 
encorajará a participação das partes 
interessadas neste processo.
No (primeiro dia do mês que se segue a 
um período de cinco anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento), a 
Comissão procede a uma avaliação dos 
dados recolhidas sobre a utilização e 
compreensão por parte dos consumidores 
dos diversos regimes nacionais, a fim de 
determinar que sistema funciona melhor e 
é mais útil para os consumidores 
europeus. Com base nos resultados desta 
avaliação, a Comissão apresentará uma 
proposta com vista a um regime europeu 
harmonizado de rotulagem da frente da
embalagem.

Or. en

Justificação

Investigação independente revelou que a apresentação nutricional usando códigos de cores 
múltiplas é o sistema que os consumidores preferem e melhor compreendem. Os 
Estados-Membros devem assim ter a possibilidade de introduzir regimes nacionais durante 
um certo período, com o objectivo de introduzir ulteriormente o regime mais eficaz a nível 
europeu.



AM\800455PT.doc 7/52 PE431.151v01-00

PT

Alteração 508
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º-A
Para além dos requisitos estabelecidos nos 
n.ºs 1 e 2 do artigo 34.º, os 
Estados-Membros podem, em 
conformidade o procedimento previsto no 
artigo 42.º, decidir promover regimes 
voluntários adicionais de apresentação de 
informação nutricional utilizando outras 
formas de expressão, desde que:
- esses regimes nacionais sejam 
desenvolvidos em conformidade com os 
princípios e requisitos gerais previstos nos 
Capítulos II e III do presente 
regulamento;
- os regimes promovidos pelos 
Estados-Membros reflictam os resultados 
de estudos de consumo independentes e de 
amplas consultas das partes interessadas 
sobre o que melhor funciona para os 
consumidores;
- se baseiem quer em doses de referência 
harmonizadas quer, na sua ausência, em 
pareceres científicos comummente aceites 
sobre a ingestão de energia ou nutrientes;

A Comissão facilitará o intercâmbio de 
informações sobre questões relacionadas 
com a adopção e implementação dos 
regimes nacionais e encorajará a 
participação de todas as partes 
interessadas neste processo. A Comissão 
viabilizará igualmente ao público o acesso 
a esses detalhes. 
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No (primeiro dia do mês que se segue a 
um período de cinco anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento), a 
Comissão procede a uma avaliação dos 
dados recolhidas sobre a utilização e 
compreensão por parte dos consumidores 
dos diversos regimes nacionais, a fim de 
determinar que sistema funciona melhor e 
é mais útil para os consumidores 
europeus. Com base nos resultados desta 
avaliação, a Comissão apresentará um 
relatório, que será transmitido ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

Os Estados Membros devem ter a possibilidade de promover regimes voluntários adicionais 
de apresentação de informação nutricional utilizando outras formas de expressão, se o 
desejarem. 

Alteração 509
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 510
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

A indicação dos ingredientes das bebidas alcoólicas deve ser obrigatória. A supressão da 
alínea e) do artigo 20.º torna o artigo 40.º irrelevante.

Alteração 511
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 40.º-A
Os Estados-Membros podem adoptar ou 
manter medidas nacionais que prevejam 
disposições vinculativas adicionais 
aplicáveis aos operadores que decidam 
voluntariamente indicar no rótulo 
características específicas dos géneros 
alimentícios.

Or. en
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Justificação

The article is added in order to allow member states to define national provisions on specific 
quality aspects of food or food ingredients. For instance, some Member States have 
established non-mandatory labels for 'gmo-free' foods (foods produced from animals that 
have not been fed with genetically modified feedingstuffs). These national schemes are 
sometimes of a 'facultative obligatory' nature: business operators do not have to participate, 
but IF they participate, they have to comply with specific requirements. Such schemes are not 
accounted for in the draft regulation (Art. 38 only concerns mandatory particulars and Art. 
44 only concerns non-binding rules). Since Article 37 states as a principle that member states 
may only adopt provisions in the field of food information where this is provided for, a 
respective provision must be inserted.

Alteração 512
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 41

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem adoptar 
regras pormenorizadas relativas ao modo 
como as menções previstas nos artigos 9.º 
e 10.º são indicadas, no caso de géneros 
alimentícios apresentados para venda ao 
consumidor final ou aos estabelecimentos 
de restauração colectiva sem 
pré-embalagem ou dos géneros 
alimentícios embalados nos pontos de 
venda, a pedido do comprador, ou 
pré-embalados para venda directa.

1. Os Estados-Membros podem adoptar 
regras pormenorizadas relativas ao modo 
como as menções previstas no n.º 1, alínea 
c), do artigo 9.º, cuja apresentação podem 
exigir, são indicadas, no caso de géneros 
alimentícios apresentados para venda ao 
consumidor final ou aos estabelecimentos 
de restauração colectiva sem 
pré-embalagem ou dos géneros 
alimentícios embalados nos pontos de 
venda, a pedido do comprador, ou 
pré-embalados para venda directa.

2. Os Estados-Membros podem decidir 
não tornar obrigatórias algumas das 
menções referidas no n.º 1, exceptuando 
as previstas no n.º 1, alínea c), do artigo 
9.º, desde que o consumidor ou os 
estabelecimentos de restauração colectiva 
sejam suficientemente informados.

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

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 513
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 41

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem adoptar 
regras pormenorizadas relativas ao modo 
como as menções previstas nos artigos 9.º 
e 10.º são indicadas, no caso de géneros 
alimentícios apresentados para venda ao 
consumidor final ou aos estabelecimentos 
de restauração colectiva sem 
pré-embalagem ou dos géneros 
alimentícios embalados nos pontos de 
venda, a pedido do comprador, ou 
pré-embalados para venda directa.

1. No caso de géneros alimentícios 
apresentados para venda ao consumidor 
final ou aos estabelecimentos de 
restauração colectiva sem pré-embalagem 
ou dos géneros alimentícios embalados nos 
pontos de venda, a pedido do comprador, 
ou pré-embalados para venda directa:

a) apenas é obrigatório indicar as 
menções especificadas no n.º 1, alínea c), 
do artigo 9.º;
b) Só é obrigatório indicar outras 
menções referidas nos artigos 9.º e 10.º se 
os Estados-Membros adoptarem regras 
que exijam a indicação de algumas ou de 
todas essas menções.

2. Os Estados-Membros podem decidir 
não tornar obrigatórias algumas das 
menções referidas no n.º 1, exceptuando 
as previstas no n.º 1, alínea c), do artigo 
9.º, desde que o consumidor ou os 
estabelecimentos de restauração colectiva 
sejam suficientemente informados.

2. Os Estados-Membros podem adoptar 
regras pormenorizadas relativas ao modo 
como as menções previstas no n.º 1 são 
disponibilizadas.

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

3. Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto das 
medidas referidas nas alíneas a) e b) do 
n.º 1.

Or. en
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Justificação

A alteração visa evitar uma situação em que um Estado-Membro seja obrigado a adoptar 
legislação para impedir a potencial aplicação directa do regulamento a alimentos não 
pré-embalados.

A alteração visa manter a definição actual: Os alimentos não pré-embalados estão incluídos 
no âmbito de aplicação da legislação, mas os Estados-Membros devem adoptar medidas para 
que esta lhes seja efectivamente aplicada (opt-in), tendo em conta que os Estados-Membros
não podem isentar os alimentos não pré-embalados do requisito de comunicação de 
informações obrigatórias sobre os alergéneos. 

Alteração 514
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 41 

Texto da Comissão Alteração

Medidas nacionais relativas aos géneros 
alimentícios não pré-embalados

Géneros alimentícios não pré-embalados

1. Os Estados-Membros podem adoptar 
regras pormenorizadas relativas ao modo 
como as menções previstas nos artigos 9.º 
e 10.º são indicadas, no caso de géneros 
alimentícios apresentados para venda ao 
consumidor final ou aos estabelecimentos 
de restauração colectiva sem 
pré-embalagem ou dos géneros 
alimentícios embalados nos pontos de 
venda, a pedido do comprador, ou 
pré-embalados para venda directa.

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

2. Os Estados Membros podem decidir 
não tornar obrigatórias algumas das 
menções referidas no n.º 1, exceptuando 
as previstas no n.º 1, alínea c), do artigo 
9.º, desde que o consumidor ou os 
estabelecimentos de restauração colectiva 
sejam suficientemente informados.

2. Só é obrigatório indicar outras menções 
referidas nos artigos 9.º e 10.º se os 
Estados-Membros adoptarem regras que 
exijam a indicação de algumas ou de 
todas essas menções ou elementos dessas 
menções.

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 515
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem adoptar 
regras pormenorizadas relativas ao modo 
como as menções previstas nos artigos 9.º 
e 10.º são indicadas, no caso de géneros 
alimentícios apresentados para venda ao 
consumidor final ou aos estabelecimentos 
de restauração colectiva sem 
pré-embalagem ou dos géneros 
alimentícios embalados nos pontos de 
venda, a pedido do comprador, ou 
pré-embalados para venda directa.

1. No caso de géneros alimentícios 
apresentados para venda ao consumidor 
final ou aos estabelecimentos de 
restauração colectiva sem pré-embalagem 
ou dos géneros alimentícios produzidos e
embalados nos pontos de venda, a pedido 
do comprador, ou pré-embalados para 
venda directa,

a) É obrigatório indicar as menções 
especificadas no n.º 1, alínea c), do artigo 
9.º;
b) Só é obrigatório indicar outras 
menções previstas nos artigos 9.º e 10.º se 
os Estados-Membros adoptarem regras 
que exijam a indicação de algumas ou de 
todas essas menções.

As regras adoptadas pelos 
Estados-Membros devem garantir que as 
menções a indicar pelos operadores de 
empresas do sector alimentar para os 
géneros alimentícios não pré-embalados 
dêem informações suficientes ao 
consumidor ou aos estabelecimentos de 
restauração colectiva.

Or. en
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Justificação

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition 
declaration for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and 
expensive for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales 
premises at the consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to 
exempt these types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the 
Member States should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all 
of the particulars, which are mandatory for pre-packed food.

Alteração 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados Membros podem decidir não 
tornar obrigatórias algumas das menções
referidas no n.º 1, exceptuando as 
previstas no n.º 1, alínea c), do artigo 9.º, 
desde que o consumidor ou os 
estabelecimentos de restauração colectiva 
sejam suficientemente informados.

2. Os Estados Membros podem adoptar 
regras pormenorizadas relativas ao modo 
como as menções especificadas no n.º 1 
são disponibilizadas.

Or. en

Alteração 517
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem decidir não 
tornar obrigatórias algumas das menções 
referidas no n.º 1, exceptuando as previstas 
no n.º 1, alínea c), do artigo 9.º, desde que 
o consumidor ou os estabelecimentos de 
restauração colectiva sejam 
suficientemente informados.

2. Os Estados-Membros podem decidir não 
tornar obrigatórias algumas das menções 
referidas no n.º 1, exceptuando as previstas 
no n.º 1, alínea c), do artigo 9.º e no n.º 1, 
alínea a), do artigo 29.º, desde que o 
consumidor ou os estabelecimentos de 
restauração colectiva sejam 
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suficientemente informados.

Or. de

Justificação

No caso dos géneros alimentícios não pré-embalados é obrigatória a indicação dos 
alergénios e do valor energético.

Alteração 518
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados Membros podem decidir não 
tornar obrigatórias algumas das menções 
referidas no n.º 1, exceptuando as previstas 
no n.º 1, alínea c), do artigo 9.º, desde que 
o consumidor ou os estabelecimentos de 
restauração colectiva sejam 
suficientemente informados.

2. Os Estados-Membros podem decidir não 
tornar obrigatórias algumas das menções 
referidas no n.º 1, exceptuando as previstas 
no n.º 1, alínea c), do artigo 9.º e no artigo 
10.º, desde que o consumidor ou os 
estabelecimentos de restauração colectiva 
sejam suficientemente informados.

Or. en

Justificação

É essencial que os requisitos do Anexo III (a que se refere o artigo 10.º) sobre "géneros 
alimentícios cuja rotulagem deve incluir uma ou mais menções adicionais" (por exemplo, 
géneros alimentícios embalados em determinados gases, géneros alimentícios com elevado 
teor de cafeína, etc.) vigorem também para géneros alimentícios não pré-embalados.

Alteração 519
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto das 
medidas referidas na alínea b) do n.º 1 e 
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no n.º 2.

Or. en

Justificação

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition 
declaration for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and 
expensive for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales 
premises at the consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to 
exempt these types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the 
Member States should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all 
of the particulars, which are mandatory for pre-packed food. 

Alteração 520
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

2. A Comissão consultará o Comité 
Permanente da Cadeia Alimentar e da 
Saúde Animal instituído pelo n.º 1 do 
artigo 58.º do Regulamento (CE) 
n.º 178/2002, quando julgue útil tal 
consulta ou quando um Estado-Membro o 
solicite. A Comissão introduzirá também 
um procedimento de notificação formal de 
todas as partes interessadas em 
conformidade com as disposições 
estabelecidas na Directiva 98/34/CE.

Or. en

Justificação

A alteração acrescenta transparência e um requisito de consulta de todas as partes 
interessadas, quando são introduzidas novas medidas de rotulagem na UE.
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Alteração 521
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A proposta de alteração do n.º 2 do artigo 42.º introduz um requisito relativo a um 
procedimento de notificação transparente, que envolve consumidores e produtores. É, por 
conseguinte, conveniente suprimir a isenção do controlo formal para quaisquer novos 
requisitos de rotulagem. 

Alteração 522
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 43

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adoptar regras 
pormenorizadas de execução do presente 
capítulo. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 2 do 
artigo 49.º.

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

Or. en
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Justificação

Se forem elaboradas medidas para alterar elementos não essenciais do presente regulamento 
complementando-o, as mesmas devem ser adoptadas em conformidade com o procedimento 
de regulamentação com controlo.

Alteração 523
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 524
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 525
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 51-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 51.º-A

Alterações ao Regulamento (CE) 
n.º 178/2002

O n.º 1 do artigo 25.º do Regulamento 
(CE) n.º 178/2002 passa a ter a seguinte 
redacção:
1. O Conselho de Administração é 
constituído por 16 membros designados 
pelo Conselho, em consulta com o
Parlamento Europeu, a partir de uma 
lista estabelecida pela Comissão que 
incluirá um número de candidatos 
substancialmente superior ao número de 
membros a designar, assim como por um 
representante da Comissão. Dois dos 16 
membros serão designados pelo 
Parlamento Europeu. Quatro dos 
membros devem possuir experiência em 
organizações que representem os 
consumidores e outros interesses na 
cadeia alimentar. A lista estabelecida pela 
Comissão, acompanhada da 
documentação pertinente, será 
transmitida ao Parlamento Europeu. Com 
a maior brevidade possível, e no prazo de 
três meses a contar da data dessa 
transmissão, o Parlamento Europeu 
poderá submeter os seus pontos de vista à 
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apreciação do Conselho, que 
seguidamente procederá à nomeação do 
Conselho de Administração.
O Conselho de Administração deve ser 
constituído de modo a assegurar o mais 
elevado nível de competência, um vasto 
leque de conhecimentos especializados e, 
tendo presentes estes critérios, a mais 
ampla distribuição geográfica possível 
dentro da União.

Or. en

Alteração 526
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 51-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 51.º-A
Alterações ao Regulamento (CE) 

n.º 104/2000
Ao artigo 4º do Regulamento (CE) 
n.º 104/2000 é aditada a seguinte alínea: 
"(d) se o peixe provém de uma unidade 
populacional sujeita a um plano de 
recuperação adoptado pela UE.”

Or. en

Justificação

É do maior interesse para a decisão de compra de muitos consumidores saber se a unidade 
populacional da espécie em questão está ameaçada de extinção. Portanto, o artigo relativo à 
informação para o consumidor no Regulamento (CE) n.º 104/2000 do Conselho que 
estabelece a organização comum de mercado no sector dos produtos da pesca e da 
aquicultura deve ser alterado de modo a permitir que os consumidores tomem uma decisão 
com conhecimento de causa.
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Alteração 527
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 53 – parágrafos 3 e 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Os artigos 29.º a 34.º são aplicáveis a partir 
de [primeiro dia do mês que se segue a um 
período de três anos após a entrada em 
vigor], excepto no caso dos géneros 
alimentícios rotulados por operadores de 
empresas do sector alimentar que, à data de 
entrada em vigor, empreguem menos de 50 
trabalhadores e cujo volume de negócios 
anual e/ou balanço anual total não excedam 
10 milhões de euros, em que são aplicáveis 
a partir de [primeiro dia do mês que se 
segue a um período de cinco anos após a 
entrada em vigor].
Os géneros alimentícios colocados no 
mercado ou rotulados antes de [data de 
entrada em vigor] que não sejam 
conformes com o presente regulamento 
podem ser colocados no mercado até à 
sua data de durabilidade mínima ou até à 
sua data-limite de consumo.

Or. fr

Justificação

A definição europeia de PME deverá ser incorporada, e deve ser também tida em conta a 
gestão de stocks.



PE431.151v01-00 22/52 AM\800455PT.doc

PT

Alteração 528
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 53 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Os artigos 29.º a 34.º são aplicáveis a partir 
de [primeiro dia do mês que se segue a um 
período de três anos após a entrada em 
vigor], excepto no caso dos géneros 
alimentícios rotulados por operadores de 
empresas do sector alimentar que, à data de 
entrada em vigor, empreguem menos de 
100 trabalhadores e cujo volume de 
negócios anual e/ou balanço anual total não 
excedam 5 milhões de euros, em que são 
aplicáveis a partir de [primeiro dia do mês 
que se segue a um período de cinco anos 
após a entrada em vigor].

Os géneros alimentícios postos em 
circulação antes da entrada em vigor do 
presente Regulamento podem ser 
comercializados até ao escoamento de 
todas as existências.

Or. de

Justificação

A regulamentação especial aplicável às PME e o número dos seus trabalhadores têm de ser 
formulados em termos mais alargados para serem eficazes. No caso dos géneros alimentícios 
postos em circulação antes da entrada em vigor do presente Regulamento, deve ser possível 
comercializá-los até que se esgotem.

Alteração 529
Peter Liese, Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 53.º - parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os artigos 29.º a 34.º são aplicáveis a partir 
de [primeiro dia do mês que se segue a um 

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

período de três anos após a entrada em 
vigor], excepto no caso dos géneros 
alimentícios rotulados por operadores de 
empresas do sector alimentar que 
empreguem menos de 50 trabalhadores e 
cujo volume de negócios anual e/ou 
balanço anual total não excedam 2 milhões 
de euros. Os Estados-Membros podem 
adoptar regimes nacionais aplicáveis a 
essas pequenas e médias empresa do 
sector alimentar.

Or. de

Justificação

As pequenas e médias empresas que empregam menos de 50 trabalhadores e cujo volume de 
negócios anual e/ou balanço anual total não excedam 2 milhões de euros, e as quais operem 
em uma ou mais filiais independentes do local de produção, devem ser também insentas da 
informação nutricional obrigatória. Estas empresas do sector alimentar não estão em 
condições de fornecer as informações exigidas.

Alteração 530
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os géneros alimentícios postos em 
circulação antes da entrada em vigor do 
presente regulamento que não cumpram 
os requisitos nele estabelecidos podem 
continuar a ser postos em circulação até 
se esgotarem as existências. Todavia, 
antes da entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão, após consultar 
os representantes da indústria alimentar e 
as demais partes interessadas, fixará uma 
data definitiva ulterior, após a qual todos 
os produtos alimentares deverão respeitar 
o presente regulamento, 
independentemente das existências ou das 
datas de validade.

Or. en
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Alteração 531
Chris Davies

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por «declaração nutricional» ou 
«rotulagem nutricional» entende-se 
informação relativa:

1. Por «declaração nutricional» ou 
«rotulagem nutricional» entende-se 
informação relativa:

a): Ao valor energético; ou (a) Ao valor energético; ou
(b) Ao valor energético e a um ou mais dos
seguintes nutrientes:

(b) Ao valor energético e a um ou mais dos 
seguintes nutrientes e seus componentes:

- matérias gordas, - matérias gordas,
- glícidos, - glícidos,
- fibras alimentares, - fibras alimentares,
- proteínas, - proteínas,
- sal, - sal,
vitaminas e sais minerais enumerados no 
ponto 1 da parte A do anexo XI, quando 
estejam presentes em quantidade 
significativa, nos termos do ponto 2 da 
parte A do anexo XI.

vitaminas e sais minerais enumerados no 
ponto 1 da parte A do anexo XI, quando 
estejam presentes em quantidade 
significativa, nos termos do ponto 2 da 
parte A do anexo XI. 

Or. en

Alteração 532
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de
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Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 533
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. Por «polióis» entende-se álcoois 
contendo mais de dois grupos hidroxilo;

9. Por «polióis» entende-se os glícidos que 
são mono-, di- e oligossacáridos ou 
polissacáridos reduzidos e que constam da 
lista de edulcorantes permitidos;

Or. de

Justificação

A proposta apresentada pela Comissão está correcta, mas transporta uma conotação 
negativa. Para além disso, é conveniente fazer referência somente aos polióis que sejam 
relevantes para a rotulagem dos géneros alimentícios, nomeadamente os edulcorantes. 

Alteração 534
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

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

13. Por «lado patente da embalagem»
entende-se o lado ou a superfície da 
embalagem de géneros alimentícios que é 
mais passível de estar exposto ou de ser 
visível em condições normais ou habituais 
de venda ou utilização, contanto que não 
seja afectada a aparência dos produtos.

Or. en

Justificação

O conceito de "lado patente" é mais adequado para designar o lado da frente da embalagem 
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ou, se tal não for possível, a face superior. A fim de não dificultar a apresentação de produtos 
alimentares tradicionais, a informação é habitualmente mencionada no fundo ou na parte 
detrás da embalagem.

Alteração 535
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

A declaração nutricional deve ser colocada na embalagem, onde o operador entender. Assim, 
não há necessidade de definir o conceito de "campo de visão principal".

Alteração 536
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1.1 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.1-A. Géneros alimentícios cuja 
embalagem contém nanomateriais  
«Contém nanomateriais», esta menção 
deve acompanhar o nome do género 
alimentício.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a liberdade de escolha dos consumidores, deve ser indicado se 
embalagem contém nanomateriais.  



AM\800455PT.doc 27/52 PE431.151v01-00

PT

Alteração 537
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 2.1

Texto da Comissão Alteração

2.1 Géneros alimentícios que contêm um 
ou mais edulcorantes autorizados nos 
termos da Directiva 89/107/CEE

2.1 Géneros alimentícios que contêm um 
ou mais edulcorantes autorizados nos 
termos da Directiva 89/107/CEE

«Contém edulcorante(s)», esta menção 
deve acompanhar o nome do género 
alimentício

«Contém edulcorante(s)», esta menção 
deve acompanhar o nome do género 
alimentício no campo de visão principal

Or. en

Alteração 538
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 2.2

Texto da Comissão Alteração

2.2. Géneros alimentícios que contêm um 
ou mais açúcares e um ou mais 
edulcorantes adicionados autorizados nos 
termos da Directiva 89/107/CEE

2.2. Géneros alimentícios que contêm um 
ou mais açúcares e um ou mais 
edulcorantes adicionados autorizados nos 
termos da Directiva 89/107/CEE

«Contém açúcar(es) e edulcorante(s)», esta 
menção deve acompanhar a denominação 
do género alimentício

«Contém açúcar(es) e edulcorante(s)», esta 
menção deve acompanhar a denominação 
do género alimentício no campo de visão 
principal

Or. en
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Alteração 539
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 2.3

Texto da Comissão Alteração

2.3 Géneros alimentícios que contêm 
aspartame autorizado nos termos da 
Directiva 89/107/CEE

2.3 Géneros alimentícios que contêm 
aspartame ou neotame autorizado nos 
termos do Regulamento (EC) 
n.º1333/2008

«Contém uma fonte de fenilalanina» «Contém uma fonte de fenilalanina»

Or. en

Justificação

O neotame está em vias de ser autorizado via comitologia. É derivado do aspartame e contém 
igualmente fenilalanina. Importa, por conseguinte, especialmente para as pessoas que sofrem 
de fenilcetonúria, adaptar as disposições relativas à rotulagem.

Tanto a Directiva 89/107/CEE (referida na proposta da Comissão) como a Directiva 
94/35/CE (base para a autorização do neotame) serão revogadas em 20/10/2010 e 
substituídas por um novo Regulamento (CE) n.º 1333/2003 relativo a aditivos alimentares.

Alteração 540
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 3-A (novo)

Alteração

3-A. GÉNEROS ALIMENTÍCIOS QUE CONTÊM ÁCIDOS GLUTÂMICOS OU OS 
SEUS SAIS
3-A.1 Géneros alimentícios que contêm 
um ou vários dos aditivos alimentares 
E620, E 621, E622, E623, E624 e E 625

«Contém ingredientes para estimular o 
apetite»

Or. en
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Alteração 541
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 3-B (novo)

Alteração

3-B. GÉNEROS ALIMENTÍCIOS QUE CONTÊM METAIS PESADOS
3-B.1 Carne de espécies de grandes peixes 
predadores, especificadas no 
Regulamento (CE) n.º 466/2001 da 
Comissão, Anexo I, ponto 3.3.1.1. ou 
géneros alimentícios que contenham 
carne destas espécies de peixes

A menção "contém metilmercúrio - não 
recomendado a mulheres grávidas ou 
lactantes, mulheres que planeiem 
engravidar e crianças" deve ser 
acrescentada imediatamente após a lista 
de ingredientes. Na ausência de uma lista 
de ingredientes, a menção deve 
acompanhar a denominação do género 
alimentício

Or. en

Justificação

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution.
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."

Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.

Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.
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Alteração 542
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3-C (novo)

Alteração

3-C. FRUTOS DE CASCA RIJA INTEIROS
3-C.1 Frutos de casca rija inteiros 
embalados

A menção "Não consumir frutos de casca 
rija com má aparência ou mau sabor, pois 
podem conter níveis elevados de 
aflatoxinas" deve figurar claramente no 
rótulo.

Or. en

Justificação

Na sequência de um acordo estabelecido a nível das Nações Unidas, a Europa aumentou 
para mais do dobro, relativamente aos níveis anteriores, os níveis permitidos de aflatoxinas 
nos frutos de casca rija. Estudos levados a cabo demonstram que, quando as pessoas são 
convidadas a pôr de lado os frutos de casca rija que consideram de má qualidade, a ingestão 
de aflatoxinas pode ser reduzida em 90%. Não obstante o aumento dos valores-limite, um 
rótulo de advertência pode permitir um nível mais baixo de exposição dos consumidores às 
aflatoxinas.

Alteração 543
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Alteração

5-A. Tratamento da superfície das frutas e produtos hortícolas

Frutos e legumes aos quais foi aplicado 
um tratamento de superfície depois da 
colheita mediante a utilização de aditivos 
ou pesticidas

"Tratados na superfície"

Or. en

Justificação

As normas actuais não contêm qualquer requisito geral de informação sobre o tratamento da 
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superfície dos frutos e legumes depois da colheita, utilizando aditivos ou pesticidas, para 
manter a sua frescura.  Tal significa que os produtos apresentam uma forma de "frescura" 
diferente da que é esperada pelo consumidor. Os consumidores têm direito a receber 
informações sobre o facto de os géneros alimentícios que adquirem terem sofrido um 
tratamento de superfície. 

Alteração 544
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

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

Produtos transformados que apenas foram 
submetidos a fumagem ou maturação, bem 
como os frutos e legumes secos como as 
ameixas ou os alperces, e que são 
compostos por um único ingrediente ou 
categoria de ingredientes;

Or. fr

Justificação

Frutos secos e legumes, que são produtos transformados, devem também ser isentos da 
obrigação de rotulagem nutricional, visto que o processo de secagem não altera a 
composição do producto.

Alteração 545
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Produtos constituídos (>50%) por um 
ingrediente ou uma categoria de 
ingredientes que determinam o valor do 
produto;

Or. de
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Justificação

A obrigação da declaração nutricional não se aplica à carne não processada de aves de 
capoeira. O mesmo se aplica às especiarias e ao sal. Em contrapartida, as carnes de aves de 
capoeira condimentadas a seco, bem como as carnes preparadas com um tempero líquido, 
não estão isentas da obrigação da declaração nutricional.  As carnes não processadas, assim 
como as frutas e legumes, estão sujeitos a variações quanto ao seu valor nutricional. O teor 
de matérias gordas dos filetes de peito de frango, por exemplo, varia consoante o sexo, a 
idade, a ração, etc., entre 0,5% e 4%, pelo que não pode ser traduzido por um valor exacto. A 
marinada não altera o teor de matérias gordas de forma significativa.

Alteração 546
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- embalagens múltiplas mistas;

Or. en

Justificação

As figuras de chocolate e açúcar representando o Pai Natal e o Coelho da Páscoa são 
produtos tradicionais de confecção muito elaborada, que não devem ser deformados por 
qualquer tipo de rotulagem nutricional na face frontal, devendo, portanto, ser totalmente 
isentos da obrigação de informação nutricional.

Alteração 547
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo IV, ponto 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

- sortidos;

Or. en

Justificação

As figuras de chocolate e açúcar representando o Pai Natal e o Coelho da Páscoa são 
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produtos tradicionais de confecção muito elaborada, que não devem ser deformados por 
qualquer tipo de rotulagem nutricional na face frontal, devendo, portanto, ser totalmente 
isentos da obrigação de informação nutricional.

Alteração 548
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 15-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

- ofertas;

Or. en

Justificação

As figuras de chocolate e açúcar representando o Pai Natal e o Coelho da Páscoa são 
produtos tradicionais de confecção muito elaborada, que não devem ser deformados por 
qualquer tipo de rotulagem nutricional na face frontal, devendo, portanto, ser totalmente 
isentos da obrigação de informação nutricional.

Alteração 549
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 16

Texto da Comissão Alteração

- Géneros alimentícios em embalagens ou 
recipientes cuja superfície maior tenha 
uma área inferior a 25 cm2;

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração refere-se à alteração relativa ao artigo 17.º, n.º 2-A (novo), onde esta 
frase foi acrescentada num artigo, segundo a qual a prestação da respectiva informação 
nutricional via internet deve ser obrigatória e a informação deve estar disponível no ponto de 
compra.
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Alteração 550
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 16

Texto da Comissão Alteração

- Géneros alimentícios em embalagens ou 
recipientes cuja superfície maior tenha uma 
área inferior a 25 cm2;

Géneros alimentícios em embalagens ou 
recipientes cuja superfície maior tenha uma 
área inferior a 25 cm2; o valor energético 
previsto n.º 1, alínea a), do artigo 29.º será 
indicado no campo de visão principal; 

Or. en

Alteração 551
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- produtos alimentares com um design ou 
embalagem sazonal, de luxo ou para 
oferta.

Or. en

Justificação

Os produtos sazonais e os produtos em embalagens de oferta devem estar isentos do requisito 
de declaração nutricional.

Alteração 552
János Áder

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. hu

Alteração 553
Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo V – Parte A – ponto 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, quando a aplicação das outras 
disposições do presente regulamento, 
nomeadamente as previstas no artigo 9.º, 
não for suficiente para que o consumidor 
do Estado-Membro de comercialização 
possa conhecer a natureza real de um 
género alimentício e o possa distinguir dos 
géneros com os quais poderia ser 
confundido, a denominação do género 
alimentício deve ser acompanhada de 
outras informações descritivas que devem 
figurar na sua proximidade.

Todavia, quando a aplicação das outras 
disposições do presente regulamento, 
nomeadamente as previstas no artigo 9.º, 
não for suficiente para que o consumidor 
do Estado-Membro de comercialização 
possa conhecer a natureza real de um 
género alimentício e o possa distinguir dos 
géneros com os quais poderia ser 
confundido, a denominação do género 
alimentício deve ser acompanhada de 
outras informações descritivas que devem 
figurar no mesmo campo de visão 
adjacente à denominação do género 
alimentício e ser escritas num corpo de 
letra claro e facilmente legível .

Or. en

Justificação

A informação descritiva deve aparecer no mesmo campo de visão que a denominação do 
alimento, num corpo de letra facilmente legível, e assegurar que o consumidor não seja 
induzido em erro. 
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Alteração 554
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Anexo V – parte B – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A denominação do género 
alimentício indicará todos os ingredientes 
adicionados de origem animal diferente, 
no caso de produtos à base de carne que 
tenham a aparência de um corte, quarto, 
fatia, porção ou carcaça e no caso de 
produtos à base de peixe.

Or. en

Justificação

A informação sobre todos tipos de carne e peixe incluída num produto à base de carne não 
deve induzir em erro o consumidor.

Alteração 555
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo V – parte B – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A denominação do género 
alimentício no rótulo de qualquer produto 
à base de carne que tenha a aparência de 
um corte, quarto, fatia, porção ou carcaça 
de carne, ou de carne curada, deve incluir 
uma indicação:
(a) da adição de quaisquer ingredientes de 
diferente origem animal à restante carne; 
e ainda
b) da adição de água nas seguintes 
circunstâncias:
- no caso das carnes cozidas e não 
cozidas, ou das carnes curadas cozidas, 
qualquer adição de água que represente 
mais de 5 % do peso do produto
- no caso das carnes curadas não cozidas, 
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qualquer adição de água que represente 
mais de 10 % do peso do produto.

Or. en

Justificação

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Alteração 556
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo V – parte B – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A denominação do género 
alimentício no rótulo de qualquer produto 
à base de peixe que tenha a aparência de 
um corte, filete, posta ou porção de peixe, 
deve incluir uma indicação:
(a) da adição de quaisquer ingredientes de 
origem vegetal ou de origem animal que 
não o peixe; e ainda
(b) da adição de água que represente mais 
de 5 % do peso do produto.

Or. en

Justificação

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
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reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Alteração 557
Anja Weisgerber

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

Alteração

PARTE C-A - DESIGNAÇÃO OFICIAL DOS GÉNEROS ALIMENTÍCIOS QUE 
APARENTAM SER ALIMENTOS DIFERENTES
N.º Divergência em termos de género, qualidade e 

composição
Denominação de venda

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

Sucedâneo de queijo

2. Em comparação com as carnes frias, 
composição contendo ingredientes picados com 
um teor de carne muito reduzido

Sucedâneo de carnes 
frias

Or. de

Justificação

Os consumidores são induzidos em erro pela utilização cada vez mais frequente de produtos 
de imitação, em que os componentes originais são substituídos por sucedâneos mais baratos.

Alteração 558
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte B – ponto 17

Texto da Comissão

Definição de categoria de género alimentício Designação

17. Os músculos esqueléticos1 das espécies de «Carne(s) de…»1 e os nomes das 

                                               
1 O diafragma e os masséteres fazem parte dos músculos esqueléticos, ao passo que o coração, a língua, os 
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mamíferos e de aves, que são reconhecidas como 
próprias para consumo humano com os tecidos que 
estão naturalmente incluídos ou aderentes, em relação 
aos quais os teores totais em matérias gordas e tecido 
conjuntivo não excedam os valores seguidamente 
indicados e sempre que a carne constitua um ingrediente 
de outro género alimentício. São excluídos da presente 
definição os produtos abrangidos pela definição de 
«Carnes separadas mecanicamente».

Limites máximos em matérias gordas e em 
tecido conjuntivo para os ingredientes designados pelo 
termo «Carne(s) de…»

espécies animais de que são 
provenientes

Espécie Matérias 
gordas (%)

Tecido 
conjuntivo 

(%)2

Mamíferos (excepto 
coelhos e suínos) e mistura 
de espécies com 
predominância de 
mamíferos

25 25

Suínos 30 25

Aves e coelhos 15 10

Quando os limites máximos em matérias gordas e/ou 
em tecido conjuntivo forem ultrapassados, mas forem 
respeitados todos os demais critérios da «Carne(s) 
de…», o teor em «Carne(s) de…» deve ser ajustado, 
diminuindo-o em conformidade, e a lista de 
ingredientes deve mencionar, para além dos termos 
«Carne(s) de…», a presença de matérias gordas e/ou 
de tecido conjuntivo

Alteração

Definição de categoria de género alimentício Designação

17. Os músculos esqueléticos1 das espécies de «Carne(s) de…»2 e os nomes das 

                                                                                                                                                  
músculos da cabeça (à excepção dos masséteres), do carpo, do tarso e da cauda são excluídos dessa definição.
1 Para a rotulagem em língua inglesa, esta denominação pode ser substituída pelo nome genérico do ingrediente 
para a espécie animal referida.
2 O teor em tecido conjuntivo é calculado através da relação entre os teores em colagénio e em proteínas de 
carne. O teor em colagénio representa oito vezes o teor em hidroxiprolina.
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mamíferos e de aves, que são reconhecidas como 
próprias para consumo humano com os tecidos que 
estão naturalmente incluídos ou aderentes, em relação 
aos quais os teores totais em matérias gordas e tecido 
conjuntivo não excedam os valores seguidamente 
indicados e sempre que a carne constitua um ingrediente 
de outro género alimentício. São excluídos da presente 
definição os produtos abrangidos pela definição de 
«Carnes separadas mecanicamente».

espécies animais de que são 
provenientes, seguidos dos termos 
"das quais" e da quota-parte dos 
teores totais em matérias gordas e 
tecido conjuntivo (em %)

Or. en

Justificação

 É inaceitável que os produtos animais que integram na sua composição até 55% de matérias 
gordas e tecido conjuntivo possam ser rotulados como "carne". A percentagem de matérias 
gordas e tecido conjuntivo deve, por conseguinte, ser sempre indicada na lista de 
ingredientes.

Alteração 559
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Anexo VI - parte B - linha 17 - coluna da esquerda - definição

Texto da Comissão Alteração

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

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

                                                                                                                                                  
1 O diafragma e os masséteres fazem parte dos músculos esqueléticos, ao passo que o coração, a língua, os 
músculos da cabeça (à excepção dos masséteres), do carpo, do tarso e da cauda são excluídos dessa definição.
2 Para a rotulagem em língua inglesa, esta denominação pode ser substituída pelo nome genérico do ingrediente 
para a espécie animal referida.



AM\800455PT.doc 41/52 PE431.151v01-00

PT

requisitos previstos no Anexo III, Secção 
V, Capítulo 3, ponto 3, do Regulamento 
(CE) n.º 853/2004.

Or. de

Justificação

As carnes separadas mecanicamente com a ajuda de técnicas modernas e a utilização de 
baixa pressão correspondem, em termos de higiéne e qualidade, às carnes picadas. Em vários 
países da UE, o conceito de "carne separada mecanicamente" tem uma conotação te tal 
forma negativa, que este produto de qualidade deixou de poder ser vendido. Esta situação 
leva a que, nestes países, os custos para o consumidor final sejam mais elevados, para além 
de causar grandes distorções da concorrência.

Alteração 560
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Anexo VI - parte B - linha 17 - coluna da esquerda - tabela - última linha

Texto da Comissão Alteração

Aves e coelhos 15 10 Aves e coelhos 30 25

Or. de

Justificação

Die niedrigen Werte für Fett und Bindegewebe (Haut) diskriminieren Geflügelfleisch als 
Zutat z. B. in Wurstwaren gegenüber Rinder- und Schweinefleisch. Bindegewebe ist beim 
Herstellen von Wurstwaren zwingend erforderlich, um dem Produkt Festigkeit und Konsistenz 
zu geben. Ein Anteil von lediglich 10 % schränkt die Herstellung von reinen 
Geflügelprodukten erheblich ein. Ein Anheben auf 25 % wie bei den andern Tierarten wird 
den Weg für neue Produkte öffnen, ohne das der Verbraucher eine 
Qualitätsminderungbefürchten müsste. Für das Herstellen von Geflügelwurstwaren werden 
häufig die Schenkel verwendet. Hähnchen- oder Putenschenkel mit Haut weisen heute oft 
einen Fettanteil von über 15 % auf. Bei Geflügelwurst muss dann bei der Deklaration der 
Inhaltsstoffe  Geflügelfleisch und Geflügelfett angegeben werden, während bei Verwendung 
von magerem Schweinefleisch Fett hinzugefügt werden kann, ohne dass eine Deklaration 
notwendig ist. Da der Verbraucher zukünftig über die Nährwertangabe über den Fettgehalt 
des Nahrungsmittels informiert wird, muss hier Chancengleichheit geschaffen werden.
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Alteração 561
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Anexo VI - parte B - linha 18 - coluna da esquerda

Texto da Comissão Alteração

18. Todos os tipos de produtos abrangidos 
pela definição de «Carnes separadas 
mecanicamente»

18. Todos os tipos de produtos abrangidos
pela definição de «Carnes separadas 
mecanicamente» e que não cumprem os 
requisitos previstos no Anexo III, Secção 
V, Capítulo 3, ponto 3 do Regulamento 
(CE) n.º 853/2004.

Or. de

Justificação

Aditamento necessário para estabelecer uma distinção relativamente ao Anexo VI, Parte B, 
Tabela, linha 17, coluna 1, que foi alterado.

Alteração 562
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte B – ponto 18 – coluna da direita

Texto da Comissão Alteração

"Carnes separadas mecanicamente" e os 
nomes (3) das espécies animais de que são 
provenientes

«Carnes separadas mecanicamente» e os 
nomes (3) das espécies animais de que são 
provenientes, seguidos dos termos "das 
quais" e da quota-parte dos teores totais 
em matérias gordas e tecido conjuntivo 
(em %)

Or. en

Justificação

Cf. supra. A percentagem de matérias gordas e tecido conjuntivo deve ser sempre indicada na 
lista de ingredientes.
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Alteração 563
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Anexo VI – Parte C – Quadro – linha 9-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Enzimas 1
------------
1 A indicação do nome específico ou do número 
CE não é exigida.

Or. en

Justificação

Aditivos: Alguns aditivos têm denominações muito longas e/ou técnicas, que não fornecem 
informação adicional aos consumidores, mas ocupam um espaço considerável no rótulo. 
Justifica-se, portanto, permitir a utilização de denominações mais curtas ou mais genéricas.
Enzimas: AS designações actuais das enzimas não são informativas para os consumidores e 
podem figurar em diversas categorias. A designação genérica “enzimas” informará 
adequadamente os consumidores sobre o produto. Esta abordagem não é única e é já 
aplicada desde há anos para amidos modificados.

Alteração 564
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Anexo VI - parte C - lista - linha 16-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Extracto de celulose1
---------------

1 A indicação do nome específico ou do número 
CE não é exigida.

Or. de

Justificação

Nach europöischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise einen 
negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es sollte 
daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen Namen aufgeführt werden können.
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Alteração 565
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Anexo VIII – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A indicação da quantidade líquida não é 
obrigatória no caso de géneros 
alimentícios:

1. A indicação da quantidade líquida não é 
obrigatória no caso de géneros 
alimentícios:

(a) Sujeitos a perdas consideráveis de 
volume ou de massa e que sejam vendidos 
à peça ou pesados na presença do 
comprador; ou

(a) Sujeitos a perdas consideráveis de 
volume ou de massa ou que não sejam 
pré-embalados, vendidos à peça ou 
pesados na presença do comprador; or

(b) Cuja quantidade líquida seja inferior a 5 
g ou 5 ml; esta disposição não se aplica, no 
entanto, às especiarias e plantas 
aromáticas.

(b) Cuja quantidade líquida seja inferior a 5 
g ou 5 ml; esta disposição não se aplica, no 
entanto, às especiarias e plantas 
aromáticas.
(b-A) Para os quais tenham sido 
estabelecidas isenções em outras 
disposições legais.

Or. en

Justificação

Ajustamento linguístico respeitando a terminologia usada a este respeito na [versão alemã da 
Directiva 2000/13/CE referente à rotulagem (“Nettofüllmenge”)].

Alínea (a): Os produtos visados são habitualmente apresentados sem pré-embalagem quando 
são vendidos ao consumidor. A formulação “oo” em vez de “e” cobre de forma mais 
adequada esta categoria de produtos.

Alínea (c): é feita referência ao n.º2 do artigo 2.º da Directiva 2001/111/CE referente aos 
açúcares (isenção de produtos com peso inferior a 20 g). Nesta perspectiva, no n.º 3 deveria 
ser esclarecido que esse tipo de disposições especiais se mantêm em vigor.
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Alteração 566
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Anexo VIII – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Sujeitos a perdas consideráveis de 
volume ou de massa e que sejam vendidos 
à peça ou pesados na presença do 
comprador; ou

a) Sujeitos a perdas consideráveis de 
volume ou de massa ou que sejam 
vendidos à peça ou pesados na presença do 
comprador; ou

Or. de

Alteração 567
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Anexo VIII - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A indicação da quantidade líquida não é 
obrigatória no caso de géneros 
alimentícios:

1. A indicação da quantidade líquida não é 
obrigatória no caso de géneros 
alimentícios:

a) Sujeitos a perdas consideráveis de 
volume ou de massa e que sejam vendidos 
à peça ou pesados na presença do 
comprador; ou

a) Sujeitos a perdas consideráveis de 
volume ou de massa e que sejam vendidos 
à peça ou pesados na presença do 
comprador; ou

b) Cuja quantidade líquida seja inferior a 5 
g ou 5 ml; esta disposição não se aplica, no 
entanto, às especiarias e plantas 
aromáticas.

b) Cuja quantidade líquida seja inferior a 5 
g ou 5 ml; esta disposição não se aplica, no 
entanto, às especiarias e plantas 
aromáticas; ou
b-A) Cuja quantidade líquida seja inferior 
a 50g para produtos de confeitaria, 
chocolate e outros produtos à base de 
cacau, produtos à base de amêndoas, 
nozes ou outras sementes oleaginosas;  
b-B) Cuja quantidade líquida seja inferior 
a 100g para biscoitos, bolos e outros 
produtos de pastelaria fina;
e sem prejuízo da legislação comunitária 
específica.



PE431.151v01-00 46/52 AM\800455PT.doc

PT

Or. de

Justificação

Actualmente, vários países prevêem derrogações nacionais relativamente à indicação da 
quantidade líquida (por exemplo, França, Alemanha, Irlanda e Reino Unido). Se estas forem 
revogadas, será necessário estipular no Anexo uma quantidade líquida de 50g e 100g como 
menor denominador comum.

Alteração 568
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo VIII – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

5. Quando um género alimentício sólido 
for apresentado dentro de um líquido de 
cobertura, deve ser igualmente indicado o 
peso líquido escorrido desse género 
alimentício. O preço por quilograma 
referente ao género alimentício respectivo 
será baseado apenas no seu peso líquido 
escorrido.

Or. en

Justificação

Disposição com a finalidade de não induzir os consumidores em erro no que se refere ao 
preço indicado na etiqueta.

Alteração 569
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Anexo XI – parte A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

De um modo geral, a quantidade a tomar 
em consideração para decidir o que 
constitui uma quantidade significativa 
corresponde a 15% da dose diária 
recomendada especificada no ponto1 para 

De um modo geral, a quantidade a tomar 
em consideração para decidir o que 
constitui uma quantidade significativa 
corresponde a 
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100 g ou 100 ml ou por embalagem, caso 
esta apenas contenha uma porção.

- 15 % da DDR por 100g ou por porção 
para os sólidos, ou
- 7,5 % da DDR para 100 ml ou dose de 
líquidos, ou
- 5 % da DDR por 100kcal (12 % da DDR 
de 1 MJ), ou 
- uma quantidade definida pelas 
derrogações previstas nos termos do 
artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 
1925/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de Dezembro de 2006, 
relativo à adição de vitaminas, minerais e 
determinadas outras substâncias aos 
alimentos, ou
- por embalagem, caso esta apenas 
contenha uma porção.

Or. en

Justificação

The current proposal for significant amount of 15% of the RDA per 100g or 100ml is an 
arbitrary level that excludes most of the basic foodstuffs like fruits, vegetables, potatoes, 
bread and milk from declaring certain vitamins and minerals on the label. These basic food 
groups are a major contributor to the vitamin and mineral intake, and are recommended in 
dietary guidelines in EU countries. The current proposal favours non-basic food stuffs with 
added vitamins and minerals over basic food groups with naturally present vitamins and 
minerals.

In addition, the proposal penalises liquid foods with a low content of dry matter and a low 
energy density. This is especially the case for beverages such as consumption milk and liquid 
milk products. Finally, this amendment will bring the provisions in line with the Codex 
Alimentarius.

Alteração 570
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Anexo XI - parte B

Texto da Comissão Alteração

PARTE B – DOSES DE REFERÊNCIA 
DE ENERGIA E DE DETERMINADOS 
NUTRIENTES QUE NÃO VITAMINAS 

PARTE B – DOSES DIÁRIAS DE 
REFERÊNCIA DE ENERGIA E DE 
DETERMINADOS NUTRIENTES QUE 
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E SAIS MINERAIS (ADULTOS) NÃO VITAMINAS E SAIS MINERAIS 
(ADULTOS)

Energia ou 
nutriente

Dose de 
referência

Energia ou 
nutriente

Dose de 
referência

Energia 8400 kJ (2000 
kcal)

Energia 2000 kcal

Proteínas 80 g
Matérias gordas 
totais

70 g Matérias gordas 
totais

70 g

Ácidos gordos 
saturados

20 g Ácidos gordos 
saturados

20 g

Glícidos 230 g Glícidos 230 g
Açúcar 90 g Açúcar 90 g
Sal 6 g Sódio 2,4 g

Or. de

Justificação

As proteínas devem igualmente ser indicadas, enquanto nutriente essencial à vida que 
contribui também para o valor energético. A indicação específica dos açúcares não é 
relevante, dado que os glícidos são indicados no seu conjunto. A energia deve ser indicada 
apenas em kcal, pois é essa a indicação que o consumidor entende e, eventualmente, utiliza.

Alteração 571
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Anexo XI – Parte B – Quadro – linha 6-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Açúcar 
adicionado1

45 g

-----------------
1 Se tiverem sido adicionados açúcares refinados a 
um produto alimentar, devem ser especificados o 
conteúdo e os valores das percentagens de 
referência dos mesmos.

Or. en

Justificação

Os 45 gramas de açúcar adicionado foram propostos pela AESA. 



AM\800455PT.doc 49/52 PE431.151v01-00

PT

Alteração 572
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Anexo XI – parte B – linha 4 -A, 4-B, 4-C, 4-D (novas)

Texto da Comissão Alteração

Energia ou 
nutriente

Dose de 
referência

Energia ou 
nutriente

Dose de 
referência

Energia 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energia 8400 kJ
(2000 kcal)

Matérias gordas 
totais

70 g Matérias gordas 
totais

70 g

Ácidos gordos 
saturados

20 g Ácidos gordos 
saturados

20 g

ácidos gordos 
monoinsaturados

34 g

ácidos gordos 
polinsaturados

16 g

Ácidos gordos 
ómega 6 

14 g

Ácidos gordos 
ómega 3 

2.2 g

Glícidos 230 g Glícidos 230 g
Açúcares 90 g Açúcares 90 g
Sal 6 g Sal 6 g

Or. ro

Justificação

A lista dos nutrientes deveria ser mais exaustiva, visto que alguns tipos de gorduras são 
benéficas para a saúde e os consumidores podem escolher entre os diversos produtos com 
base nestas informações.

Alteração 573
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo XI – parte B

Texto da Comissão Alteração

Energia ou Dose de Energia ou Dose de 
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nutriente referência nutriente referência1
Energia 8400 kJ 

(2000 kcal)
Energia

Matérias gordas 
totais

70 g Matérias gordas 
totais

Ácidos gordos 
saturados

20 g Ácidos gordos 
saturados

Glícidos 230 g Glícidos
Açúcares 90 g Açúcares
Sal 6 g Sal

Valores a definir em conformidade com o 
n.º 3-A (novo) do artigo 31.º

Or. en

Justificação

Os valores actualmente previstos no Anexo XI diferem das recomendações da Agência de 
Normas Alimentares do RU ou da OMS. O último parecer da AESA sobre Valores Dietéticos 
de Referência ( 5 de Agosto de 2009) chega à conclusão de que não podem ser formuladas 
recomendações para os açúcares pelo facto de não se dispor de dados suficientes. É, por 
conseguinte, judicioso ponderar resultar científicos antes de estabelecer valores de referência 
que não sejam geralmente aceites. 

Alteração ligada à alteração relativa ao n.º 3 do artigo 31.º (novo).

Alteração 574
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

Parte C-A - Representação gráfica da 
declaração nutricional
Nos casos em que a declaração 
nutricional é também representada 
graficamente, a mesma poderá assumir 
uma das seguintes formas, entre outras 
representações gráficas possíveis:

Modelo Colunas 3D
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Modelo 1 + 4

Variante 1

Variante 2

Or. de

Justificação

A presente alteração deve ser lida no contexto da alteração da mesma relatora ao n.º 1 do 
artigo 33.º. A representação gráfica pode contribuir consideravelmente para uma melhor 
compreensão por parte do consumidor da rotulagem nutricional. 



PE431.151v01-00 52/52 AM\800455PT.doc

PT

Alteração 575
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo XIII-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO XIII-A
CATEGORIAS DE GÉNEROS 

ALIMENTÍCIOS
referidas no n.º 1-B do artigo 34.º 

Para os géneros alimentícios abrangidos 
pelas seguintes categorias de géneros 
alimentícios, é obrigatória a apresentação 
através de um sistema de código de cores 
múltiplas. 
- Refeições prontas
- Produtos de origem animal preparados.
- Refeições leves pré-embaladas
- Cereais de pequeno-almoço
- Bebidas, exceptuando sumos de fruta tal 
como definidos na Directiva do Conselho 
2001/112/CE de 20 de Dezembro de 2001.

Or. en


