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Alteração 108
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Considerando 15 

Posição do Conselho Alteração

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

(15) As regras da União aplicam-se
unicamente às empresas, ou seja, às 
entidades que, com continuidade e 
organização, exercem actividades 
económicas para fins lucrativos. 
Operações como a entrega de produtos 
alimentares, o serviço de refeições e a 
venda ou o fornecimento gratuito 
ocasionais de produtos alimentares por 
pessoas singulares em vendas de caridade 
ou festas e reuniões das comunidades 
locais, por exemplo, bem como a venda de 
alimentos através das diferentes formas de 
comercialização directa pelos 
agricultores, não são abrangidas pelo 
âmbito de aplicação do presente 
Regulamento.

Or. it

Alteração 109
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

(15-A) Para evitar sobrecarregar, 
nomeadamente, as PME do sector da 
produção artesanal e do comércio a 
retalho de alimentos, incluindo as 
pequenas e médias empresas que prestam 
serviços de restauração colectiva, os 
produtos não pré-embalados vendidos ao 



PE460.950v01-00 4/169 AM\861438PT.doc

PT

público por PME devem ser excluídos dos 
requisitos de rotulagem. 

Or. el

Alteração 110
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Considerando 24 

Posição do Conselho Alteração

(24) Quando são utilizados na produção de 
géneros alimentícios e continuam presentes 
nesses géneros, certos ingredientes ou 
outras substâncias ou produtos (como os 
auxiliares tecnológicos) provocam alergias 
ou intolerâncias, algumas das quais 
constituem um perigo para a saúde das 
pessoas afectadas. Deverão ser fornecidas
informações sobre a presença de aditivos 
alimentares, adjuvantes tecnológicos e 
outras substâncias ou produtos 
susceptíveis de provocar alergias ou 
intolerâncias, para que os consumidores 
que sofrem de alergias ou intolerâncias 
alimentares possam tomar decisões 
seguras e informadas.

(24) Quando são utilizados na produção de 
géneros alimentícios e continuam presentes 
nesses géneros, certos ingredientes ou 
outras substâncias ou produtos (como os 
auxiliares tecnológicos) podem provocar
alergias ou intolerâncias, algumas das 
quais constituem um perigo para a saúde 
das pessoas afectadas. É por isso 
importante fornecer informações sobre a 
presença de aditivos alimentares, 
adjuvantes tecnológicos e outras 
substâncias com efeitos alergénicos
cientificamente comprovados, para que 
sobretudo os consumidores que sofrem de 
alergias ou intolerâncias alimentares 
possam tomar decisões orientadas e 
escolher os géneros alimentícios para si 
seguros. Os vestígios de tais substâncias 
também deverão ser indicados, de modo 
que as pessoas que sofrem de alergias 
mais graves possam fazer escolhas 
seguras. Devem ser elaboradas regras 
comuns para o efeito.

Or. sv

Alteração 111
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 27 
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Posição do Conselho Alteração

(27) Deverão também ser prestadas 
informações sobre os ingredientes das 
bebidas mistas que contenham álcool, a 
fim de proporcionar aos consumidores a 
informação necessária para que possam 
fazer escolhas informadas.

(27) Deverão também ser prestadas 
informações sobre os ingredientes das 
bebidas que contenham álcool, a fim de 
proporcionar aos consumidores a 
informação necessária para que possam 
fazer escolhas informadas.

Or. en

Justificação

A presente alteração retoma a posição do Parlamento em primeira leitura.

Alteração 112
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

(27-A) Tendo em conta a resolução do 
Parlamento, o parecer do Comité 
Económico e Social1, o trabalho 
desenvolvido pela Comissão e a 
preocupação do público em geral 
relativamente aos efeitos nocivos do 
álcool, especialmente para os 
consumidores jovens e vulneráveis, a 
Comissão, juntamente com os 
Estados-Membros, deve elaborar uma 
definição de bebidas especialmente 
orientadas para os jovens, como os 
"alcopops". Dado o seu carácter 
alcoólico, essas bebidas devem cumprir 
requisitos de rotulagem mais rigorosos e 
ser claramente separadas das bebidas não 
alcoólicas nas lojas.
__________________
1 JO C 77 de 31.3.2009, p. 81.

Or. en



PE460.950v01-00 6/169 AM\861438PT.doc

PT

Justificação

Alteração 21 da primeira leitura.

Alteração 113
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 28 

Posição do Conselho Alteração

(28) É igualmente importante prestar 
informação aos consumidores sobre as 
outras bebidas alcoólicas. Já existem 
disposições específicas da União sobre a 
rotulagem do vinho. O Regulamento (CE) 
n.º 1234/2007 do Conselho, 
de 22 de Outubro de 2007, que estabelece 
uma organização comum dos mercados 
agrícolas e disposições específicas para 
certos produtos agrícolas (Regulamento 
OCM Única), fixa regras que garantem a 
protecção e a informação adequada dos 
consumidores. Por conseguinte, afigura-se 
adequado isentar nesta fase o vinho da 
obrigação de enumerar os ingredientes e de 
fornecer uma declaração nutricional. Do 
mesmo modo, a protecção do consumidor 
relativamente a certas bebidas alcoólicas é 
garantida pelo 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, e pelo 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. Por conseguinte, a mesma 
isenção deverá ser aplicada às bebidas 
abrangidas por esses dois regulamentos.

(28) É igualmente importante prestar 
informação aos consumidores sobre as 
bebidas alcoólicas. Já existem disposições 
específicas da União sobre a rotulagem do 
vinho. O Regulamento (CE) n.º 1234/2007 
do Conselho, de 22 de Outubro de 2007, 
que estabelece uma organização comum 
dos mercados agrícolas e disposições 
específicas para certos produtos agrícolas 
(Regulamento OCM Única), fixa regras 
que garantem a protecção e a informação 
adequada dos consumidores. Por 
conseguinte, afigura-se adequado isentar 
nesta fase o vinho da obrigação de 
enumerar os ingredientes e de fornecer 
uma declaração nutricional. Do mesmo 
modo, a protecção do consumidor 
relativamente a certas bebidas alcoólicas é 
garantida pelo 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, e pelo 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. Por conseguinte, a mesma 
isenção deverá ser aplicada às bebidas 
abrangidas por esses dois regulamentos.

Or. en
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Justificação

A presente alteração retoma a posição do Parlamento em primeira leitura.

Alteração 114
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 29 

Posição do Conselho Alteração

(29) É necessário tratar de igual modo as 
bebidas comparáveis aos vinhos, aos 
vinhos aromatizados, às bebidas 
aromatizadas à base de vinho e aos 
cocktails aromatizados de produtos 
vitivinícolas e de bebidas espirituosas, e 
assegurar a aplicação de requisitos 
idênticos de informação a essas bebidas. 
Por conseguinte, a isenção da obrigação 
de enumerar os ingredientes e de fornecer 
uma declaração nutricional deverá 
aplicar-se igualmente às bebidas com um 
título alcoométrico volúmico superior a 
1,2% obtidas por fermentação de frutas 
ou legumes, ao hidromel e a todos os tipos 
de cerveja.

Suprimido

Or. en

Alteração 115
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 30 

Posição do Conselho Alteração

(30) Todavia, no prazo de cinco anos a 
contar da entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão deverá apresentar 
um relatório sobre a oportunidade de 
isentar determinadas categorias de bebidas, 
nomeadamente, de ostentarem a 
informação sobre o valor energético e as 
razões que justifiquem eventuais isenções, 

(30) Todavia, no prazo de cinco anos a 
contar da entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão deverá apresentar 
um relatório sobre a oportunidade de 
isentar determinadas categorias de bebidas 
alcoólicas, nomeadamente, de ostentarem a 
informação sobre o valor energético e as 
razões que justifiquem eventuais isenções, 
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tendo em conta a necessidade de assegurar 
a coerência com outras políticas pertinentes 
da União. A Comissão poderá igualmente 
propor, se necessário, requisitos 
específicos no contexto do presente 
regulamento.

tendo em conta a necessidade de assegurar 
a coerência com outras políticas pertinentes 
da União. A Comissão deverá igualmente 
propor, se for caso disso, requisitos 
específicos no contexto do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 116
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Considerando 30 

Posição do Conselho Alteração

(30) Todavia, no prazo de cinco anos a 
contar da entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão deverá apresentar 
um relatório sobre a oportunidade de 
isentar determinadas categorias de
bebidas, nomeadamente, de ostentarem a 
informação sobre o valor energético e as 
razões que justifiquem eventuais isenções, 
tendo em conta a necessidade de assegurar 
a coerência com outras políticas pertinentes 
da União. A Comissão poderá igualmente 
propor, se necessário, requisitos 
específicos no contexto do presente 
regulamento.

(30) Todavia, no prazo de cinco anos a 
contar da entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão deverá apresentar 
um relatório sobre a oportunidade de 
isentar as bebidas alcoólicas, 
nomeadamente, de ostentarem a 
informação sobre o valor energético e as 
razões que justifiquem eventuais isenções, 
tendo em conta a necessidade de assegurar 
a coerência com outras políticas pertinentes 
da União. A Comissão poderá igualmente 
propor, se necessário, requisitos 
específicos no contexto do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Não existe qualquer justificação para tratar determinadas categorias de bebidas de forma 
diferente, quer no que se refere à informação sobre os ingredientes e o valor nutritivo, quer 
no que se refere à informação sobre o valor energético. Todos os aspectos devem ser 
examinados no relatório que a Comissão elaborará cinco anos após a entrada em vigor do 
novo regulamento. Embora a proposta do Conselho relativa à possibilidade de um 
tratamento diferenciado seja nova, o Parlamento decidiu, em primeira leitura, que não 
deveria haver qualquer discriminação entre categorias de bebidas alcoólicas.
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Alteração 117
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Considerando 31 

Posição do Conselho Alteração

(31) A indicação do país de origem ou do 
local de proveniência de um género 
alimentício deverá ser fornecida sempre 
que a falta dessa indicação for susceptível 
de induzir os consumidores em erro quanto 
ao país de origem ou ao local de 
proveniência reais desse produto. Em 
qualquer caso, o país de origem ou o local 
de proveniência deverão ser indicados de 
uma forma que não induza o consumidor 
em erro e com base em critérios claramente 
definidos que garantam condições 
equitativas para a indústria e permitam que 
o consumidor compreenda melhor as 
informações relacionadas com o país de 
origem ou o local de proveniência dos 
géneros alimentícios. Tais critérios não 
deverão aplicar-se às indicações relativas 
ao nome ou ao endereço dos operadores 
das empresas do sector alimentar.

(31) A indicação do país de origem ou do 
local de proveniência de um género 
alimentício deverá ser fornecida 
obrigatoriamente nos termos do artigo 
25.º e sempre que a falta dessa indicação 
for susceptível de induzir os consumidores 
em erro quanto ao país de origem ou ao 
local de proveniência reais desse produto. 
Em qualquer caso, o país de origem ou o 
local de proveniência deverão ser indicados 
de uma forma que não induza o 
consumidor em erro e com base em 
critérios claramente definidos que 
garantam condições equitativas para a 
indústria e permitam que o consumidor 
compreenda melhor as informações 
relacionadas com o país de origem ou o 
local de proveniência dos géneros 
alimentícios. Tais critérios não são 
aplicáveis às indicações relativas ao nome 
ou endereço dos operadores das empresas 
do sector alimentar.

ou it
Justificação

Cf. a alteração 309 da primeira leitura do Parlamento.

Alteração 118
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Considerando 31 

Posição do Conselho Alteração

(31) A indicação do país de origem ou do 
local de proveniência de um género 
alimentício deverá ser fornecida sempre 
que a falta dessa indicação for susceptível 
de induzir os consumidores em erro quanto 

(31) A indicação do país ou local de 
proveniência de um género alimentício 
deve ser obrigatoriamente fornecida, nos 
termos do n.º 1, alínea i), do artigo 9.º, e
sempre que a falta dessa indicação for 
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ao país de origem ou ao local de 
proveniência reais desse produto. Em 
qualquer caso, o país de origem ou o local 
de proveniência deverão ser indicados de 
uma forma que não induza o consumidor 
em erro e com base em critérios claramente 
definidos que garantam condições 
equitativas para a indústria e permitam que 
o consumidor compreenda melhor as 
informações relacionadas com o país de 
origem ou o local de proveniência dos 
géneros alimentícios. Tais critérios não 
deverão aplicar-se às indicações relativas 
ao nome ou ao endereço dos operadores 
das empresas do sector alimentar.

susceptível de induzir os consumidores em 
erro quanto ao país de origem ou ao local 
de proveniência reais desse produto. Em 
qualquer caso, o país de origem ou o local 
de proveniência deverão ser indicados de 
uma forma que não induza o consumidor 
em erro e com base em critérios claramente 
definidos que garantam condições 
equitativas para a indústria e permitam que 
o consumidor compreenda melhor as 
informações relacionadas com o país de 
origem ou o local de proveniência dos 
géneros alimentícios. Tais critérios não 
deverão aplicar-se às indicações relativas 
ao nome ou ao endereço dos operadores 
das empresas do sector alimentar.

Or. en

Justificação

Alteração 309 apresentada em primeira leitura.

Alteração 119
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Considerando 32 

Posição do Conselho Alteração

(32) Em certos casos, os operadores das 
empresas do sector alimentar podem 
querer indicar a origem de um género 
alimentício a título voluntário, a fim de 
chamar a atenção do consumidor para as 
qualidades do seu produto. Tais 
indicações deverão igualmente respeitar 
critérios harmonizados.

Suprimido

Or. it
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Alteração 120
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Considerando 33 

Posição do Conselho Alteração

(33) Actualmente, na União, é obrigatório 
indicar a origem da carne de bovino e dos 
produtos à base de carne de bovino15 na 
sequência da crise da encefalopatia 
espongiforme bovina, o que veio criar 
expectativas nos consumidores. A 
avaliação de impacto efectuada pela 
Comissão confirma que a origem da 
carne parece constituir a principal 
preocupação dos consumidores. Há 
outras carnes que são consumidas em 
grandes quantidades na União, como as 
carnes de suíno, de ovino, de caprino e de 
aves. Convém, pois, impor uma 
declaração de origem obrigatória para 
esses produtos. Os requisitos específicos 
em matéria de origem poderão ser 
diferentes consoante o tipo de carne em 
função das características da espécie 
animal. Convém estabelecer regras de 
execução dos requisitos obrigatórios que 
possam variar consoante o tipo de carne, 
tendo em conta o princípio da 
proporcionalidade e a carga 
administrativa para os operadores das 
empresas do sector alimentar e para as 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei.

Suprimido

__________________
15. Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 17 de Julho de 2000, que estabelece um 
regime de identificação e registo de 
bovinos e relativo à rotulagem da carne de 
bovino e dos produtos à base de carne de 
bovino (JO L 204 de 11.8.2000, p. 1).

Or. nl
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Justificação

É necessário velar por que a indicação obrigatória da origem e proveniência das carnes de 
suíno, de ovino, de caprino e de aves não possa ser interpretada como indicação de 
qualidade. Os géneros alimentícios devem ter uma qualidade elevada em todo o território da 
UE, independentemente do Estado-Membro onde sejam produzidos. A indicação obrigatória 
da origem aumentará os encargos administrativos das empresas.

Alteração 121
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 33 

Posição do Conselho Alteração

(33) Actualmente, na União, é obrigatório 
indicar a origem da carne de bovino e dos 
produtos à base de carne de bovino na 
sequência da crise da encefalopatia 
espongiforme bovina, o que veio criar 
expectativas nos consumidores. A 
avaliação de impacto efectuada pela 
Comissão confirma que a origem da carne 
parece constituir a principal preocupação 
dos consumidores. Há outras carnes que 
são consumidas em grandes quantidades na 
União, como as carnes de suíno, de ovino, 
de caprino e de aves. Convém, pois, impor 
uma declaração de origem obrigatória para 
esses produtos. Os requisitos específicos 
em matéria de origem poderão ser 
diferentes consoante o tipo de carne em 
função das características da espécie 
animal. Convém estabelecer regras de 
execução dos requisitos obrigatórios que 
possam variar consoante o tipo de carne, 
tendo em conta o princípio da 
proporcionalidade e a carga administrativa 
para os operadores das empresas do sector 
alimentar e para as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei.

(33) Actualmente, na União, é obrigatório 
indicar a origem da carne de bovino e dos 
produtos à base de carne de bovino na 
sequência da crise da encefalopatia 
espongiforme bovina, o que veio criar 
expectativas nos consumidores. A 
avaliação de impacto efectuada pela 
Comissão confirma que a origem da carne 
parece constituir a principal preocupação 
dos consumidores. Há outras carnes que 
são consumidas em grandes quantidades na 
União, como as carnes de suíno, de ovino, 
de caprino e de aves. Convém, pois, impor 
uma declaração de origem obrigatória para 
esses produtos e para os produtos 
utilizados em alimentos transformados. 
Os requisitos específicos em matéria de 
origem poderão ser diferentes consoante o 
tipo de carne em função das características 
da espécie animal. Convém estabelecer 
regras de execução dos requisitos 
obrigatórios que possam variar consoante o 
tipo de carne, tendo em conta o princípio 
da proporcionalidade e a carga 
administrativa para os operadores das 
empresas do sector alimentar e para as 
autoridades responsáveis pela aplicação da 
lei.

Or. en
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Justificação

É importante que os consumidores conheçam a origem da carne, inclusivamente quando a 
carne é utilizada em alimentos transformados. Caso contrário, os consumidores podem ser 
induzidos em erro, pois podem pressupor que, como o produto transformado é originário de 
um determinado local, a carne deve provir do mesmo local, o que pode não ser o caso. 
Existem muitos consumidores sensíveis ao bem-estar dos animais e ao impacto ambiental do 
transporte de carne para locais distantes, razão pela qual é necessário disponibilizar esta 
informação.

Alteração 122
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Considerando 33 

Posição do Conselho Alteração

(33) Actualmente, na União, é obrigatório 
indicar a origem da carne de bovino e dos 
produtos à base de carne de bovino na 
sequência da crise da encefalopatia 
espongiforme bovina, o que veio criar 
expectativas nos consumidores. A 
avaliação de impacto efectuada pela 
Comissão confirma que a origem da carne 
parece constituir a principal preocupação 
dos consumidores. Há outras carnes que 
são consumidas em grandes quantidades na 
União, como as carnes de suíno, de ovino, 
de caprino e de aves. Convém, pois, impor 
uma declaração de origem obrigatória para 
esses produtos. Os requisitos específicos 
em matéria de origem poderão ser 
diferentes consoante o tipo de carne em 
função das características da espécie 
animal. Convém estabelecer regras de 
execução dos requisitos obrigatórios que 
possam variar consoante o tipo de carne, 
tendo em conta o princípio da 
proporcionalidade e a carga 
administrativa para os operadores das 
empresas do sector alimentar e para as 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei.

(33) Actualmente, na União, é obrigatório 
indicar a origem da carne de bovino e dos 
produtos à base de carne de bovino na 
sequência da crise da encefalopatia 
espongiforme bovina, o que veio criar 
expectativas nos consumidores. A 
avaliação de impacto efectuada pela 
Comissão confirma que a origem da carne 
parece constituir a principal preocupação 
dos consumidores. Há outras carnes que 
são consumidas em grandes quantidades na 
União, como as carnes de suíno, de ovino, 
de caprino e de aves. Convém, pois, impor 
uma declaração de origem obrigatória para 
esses produtos. Convém estabelecer regras 
de execução dos requisitos obrigatórios.

Or. it
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Alteração 123
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Considerando 33 

Posição do Conselho Alteração

(33) Actualmente, na União, é obrigatório 
indicar a origem da carne de bovino e dos 
produtos à base de carne de bovino na 
sequência da crise da encefalopatia 
espongiforme bovina, o que veio criar 
expectativas nos consumidores. A 
avaliação de impacto efectuada pela 
Comissão confirma que a origem da carne 
parece constituir a principal preocupação 
dos consumidores. Há outras carnes que 
são consumidas em grandes quantidades na 
União, como as carnes de suíno, de ovino, 
de caprino e de aves. Convém, pois, impor 
uma declaração de origem obrigatória para 
esses produtos. Os requisitos específicos 
em matéria de origem poderão ser 
diferentes consoante o tipo de carne em 
função das características da espécie 
animal. Convém estabelecer regras de 
execução dos requisitos obrigatórios que 
possam variar consoante o tipo de carne, 
tendo em conta o princípio da 
proporcionalidade e a carga administrativa 
para os operadores das empresas do sector 
alimentar e para as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei.

(33) Actualmente, na União, é obrigatório 
indicar a origem da carne de bovino e dos 
produtos à base de carne de bovino na 
sequência da crise da encefalopatia 
espongiforme bovina, o que veio criar 
expectativas nos consumidores. A 
avaliação de impacto efectuada pela 
Comissão confirma que a origem da carne 
parece constituir a principal preocupação 
dos consumidores. Há outras carnes que 
são consumidas em grandes quantidades na 
União, como as carnes de suíno, de ovino, 
de caprino e de aves. Convém, pois, impor 
uma declaração de origem obrigatória para 
esses produtos e para os produtos 
utilizados em alimentos transformados. 
No que respeita à carne e às aves de 
capoeira, a indicação do país 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 restantes casos, 
devem ser indicados os diferentes locais 
de nascimento, criação e abate. Os 
requisitos específicos em matéria de 
origem poderão ser diferentes consoante o 
tipo de carne em função das características 
da espécie animal. Convém estabelecer 
regras de execução dos requisitos 
obrigatórios que possam variar consoante o 
tipo de carne, tendo em conta o princípio 
da proporcionalidade e a carga 
administrativa para os operadores das 
empresas do sector alimentar e para as 
autoridades responsáveis pela aplicação da 
lei.

Or. en
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Justificação

Posição do PE em primeira leitura.

Alteração 124
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Considerando 33-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

33-A. Os consumidores também têm 
grandes expectativas quanto às 
informações sobre a origem dos principais 
componentes dos alimentos, 
especialmente quando estes são 
constituídos por um único ingrediente e 
nos casos em que os ingredientes 
constituem a parte mais pesada do 
alimento final. Convém, por conseguinte, 
prever a obrigatoriedade de declaração de 
origem para um ingrediente que 
represente 50% ou mais do peso total de 
um género alimentício produzido.
Os requisitos específicos relativos à 
indicação de origem podem, contudo, 
diferir consoante o tipo de ingrediente, em 
função das suas características e da 
utilização que lhe é dada. Convém prever 
medidas de execução que tenham em 
conta o princípio da proporcionalidade, 
bem como os encargos administrativos 
para os operadores do sector alimentar e 
as autoridades encarregadas de fazer 
aplicar a legislação.

Or. fr

Alteração 125
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Considerando 34 
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Posição do Conselho Alteração

(34) Foram desenvolvidas disposições de 
origem obrigatórias com base em 
abordagens verticais, nomeadamente para 
o mel, para as frutas e produtos 
hortícolas, para o peixe, para a carne de 
bovino e para os produtos à base de carne 
de bovino, e para o azeite20. É necessário 
explorar a possibilidade de alargar a 
rotulagem de origem obrigatória a outros 
géneros alimentícios. Convém, por 
conseguinte, pedir à Comissão que 
elabore elaborar relatórios sobre os 
seguintes géneros alimentícios: outros 
tipos de carne para além da carne de 
bovino, de suíno, de ovino, de caprino e de 
aves, O leite; O leite utilizado como 
ingrediente em produtos lácteos; A carne 
utilizada como ingrediente; Géneros 
alimentícios não transformados; produtos 
constituídos por um único ingrediente e 
ingredientes que representem mais 
de 50% de um género alimentício. Como o 
leite é um dos produtos para os quais a 
indicação de origem é considerada de 
particular interesse, convém que o 
relatório da Comissão sobre este produto 
seja disponibilizado o mais rapidamente 
possível. Com base nas conclusões desses 
relatórios, a Comissão poderá apresentar 
propostas para alterar as disposições 
relevantes da União ou poderá tomar 
novas iniciativas, se for caso disso, a nível 
sectorial.

Suprimido

__________________
20. Regulamento (CE) n.º 1019/2002 da 
Comissão, de 13 de Junho de 2002, 
relativo às normas de comercialização do 
azeite (JO L 155, 14.6.2002, p. 27).

Or. nl
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Justificação

É necessário velar por que a indicação obrigatória da origem e proveniência das carnes de 
suíno, de ovino, de caprino e de aves não seja interpretada como indicação de qualidade. O 
mesmo é válido para o leite, o leite utilizado em produtos lácteos e os géneros alimentícios 
não transformados. Os géneros alimentícios devem ter uma qualidade elevada em todo o 
território da UE, independentemente do Estado-Membro onde sejam produzidos. A indicação 
obrigatória da origem aumentará os encargos administrativos das empresas.

Alteração 126
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Considerando 34 

Posição do Conselho Alteração

(34) Foram desenvolvidas disposições de 
origem obrigatórias com base em 
abordagens verticais, nomeadamente para o 
mel, para as frutas e produtos hortícolas, 
para o peixe, para a carne de bovino e para 
os produtos à base de carne de bovino, e 
para o azeite. É necessário explorar a 
possibilidade de alargar a rotulagem de 
origem obrigatória a outros géneros 
alimentícios. Convém, por conseguinte, 
pedir à Comissão que elabore elaborar 
relatórios sobre os seguintes géneros 
alimentícios: outros tipos de carne para 
além da carne de bovino, de suíno, de 
ovino, de caprino e de aves, leite, leite 
utilizado como ingrediente em produtos 
lácteos; carne utilizada como ingrediente; 
géneros alimentícios não transformados,
produtos constituídos por um único 
ingrediente e ingredientes que 
representem mais de 50% de um género 
alimentício. Como o leite é um dos 
produtos para os quais a indicação de 
origem é considerada de particular 
interesse, convém que o relatório da 
Comissão sobre este produto seja 
disponibilizado o mais rapidamente 
possível. Com base nas conclusões desses 
relatórios, a Comissão poderá apresentar 
propostas para alterar as disposições 
relevantes da União ou poderá tomar novas 

(34) Foram desenvolvidas disposições de 
origem obrigatórias com base em 
abordagens verticais, nomeadamente para o 
mel, para as frutas e produtos hortícolas, 
para o peixe, para a carne de bovino e para 
os produtos à base de carne de bovino, e 
para o azeite.  É necessário alargar a 
rotulagem de origem obrigatória a outros 
géneros alimentícios, como: tipos de carne 
para além da carne de bovino, leite, leite 
utilizado como ingrediente em produtos 
lácteos, carne utilizada como ingrediente, 
géneros alimentícios não transformados e 
produtos constituídos por um único 
ingrediente. Como o leite é um dos 
produtos para os quais a indicação de 
origem é considerada de particular 
interesse, convém que o relatório da 
Comissão sobre este produto seja 
disponibilizado o mais rapidamente 
possível. Com base nas conclusões desses 
relatórios, a Comissão poderá apresentar 
propostas para alterar as disposições 
relevantes da União ou poderá tomar novas 
iniciativas, se for caso disso, a nível 
sectorial.
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iniciativas, se for caso disso, a nível 
sectorial.

Or. it

Alteração 127
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Considerando 34 

Posição do Conselho Alteração

(34) Foram desenvolvidas disposições de 
origem obrigatórias com base em 
abordagens verticais, nomeadamente para o 
mel1, para as frutas e produtos hortícolas2, 
para o peix3, para a carne de bovino e para 
os produtos à base de carne de bovino4, e 
para o azeite. É necessário explorar a 
possibilidade de alargar a rotulagem de 
origem obrigatória a outros géneros 
alimentícios. Convém, por conseguinte, 
pedir à Comissão que elabore relatórios 
sobre os seguintes géneros alimentícios: 
outros tipos de carne para além da carne de 
bovino, de suíno, de ovino, de caprino e de 
aves, leite, leite utilizado como ingrediente 
em produtos lácteos; carne utilizada como 
ingrediente; géneros alimentícios não 
transformados, produtos constituídos por 
um único ingrediente e ingredientes que 
representem mais de 50% de um género 
alimentício. Como o leite é um dos 
produtos para os quais a indicação de 
origem é considerada de particular 
interesse, convém que o relatório da 
Comissão sobre este produto seja 
disponibilizado o mais rapidamente 
possível. Com base nas conclusões desses 
relatórios, a Comissão poderá apresentar 
propostas para alterar as disposições 
relevantes da União ou poderá tomar novas 
iniciativas, se for caso disso, a nível 
sectorial.

(34) Foram desenvolvidas disposições de 
origem obrigatórias com base em 
abordagens verticais, nomeadamente para o 
mel, para as frutas e produtos hortícolas, 
para o peixe, para a carne de bovino e para 
os produtos à base de carne de bovino, e 
para o azeite. É necessário explorar a 
possibilidade de alargar a rotulagem de 
origem obrigatória a outros géneros 
alimentícios. Convém, por conseguinte, 
pedir à Comissão que elabore relatórios 
sobre os seguintes géneros alimentícios: 
outros tipos de carne para além da carne de 
bovino, de suíno, de ovino, de caprino e de 
aves, leite, leite utilizado como ingrediente 
em produtos lácteos; carne utilizada como 
ingrediente e géneros alimentícios não 
transformados. Como o leite é um dos 
produtos para os quais a indicação de 
origem é considerada de particular 
interesse, convém que o relatório da 
Comissão sobre este produto seja 
disponibilizado o mais rapidamente 
possível. Com base nas conclusões desses 
relatórios, a Comissão poderá apresentar 
propostas para alterar as disposições 
relevantes da União ou poderá tomar novas 
iniciativas, se for caso disso, a nível 
sectorial.
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Or. fr

Alteração 128
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Considerando 34 

Posição do Conselho Alteração

(34) Foram desenvolvidas disposições de 
origem obrigatórias com base em 
abordagens verticais, nomeadamente para o 
mel, para as frutas e produtos hortícolas, 
para o peixe, para a carne de bovino e para 
os produtos à base de carne de bovino, e 
para o azeite. É necessário explorar a 
possibilidade de alargar a rotulagem de 
origem obrigatória a outros géneros 
alimentícios. Convém, por conseguinte, 
pedir à Comissão que elabore elaborar 
relatórios sobre os seguintes géneros 
alimentícios: outros tipos de carne para 
além da carne de bovino, de suíno, de 
ovino, de caprino e de aves, leite, leite 
utilizado como ingrediente em produtos 
lácteos; carne utilizada como ingrediente, 
géneros alimentícios não transformados, 
produtos constituídos por um único 
ingrediente e ingredientes que representem 
mais de 50% de um género alimentício. 
Como o leite é um dos produtos para os 
quais a indicação de origem é considerada 
de particular interesse, convém que o 
relatório da Comissão sobre este produto 
seja disponibilizado o mais rapidamente 
possível. Com base nas conclusões desses 
relatórios, a Comissão poderá apresentar 
propostas para alterar as disposições 
relevantes da União ou poderá tomar novas 
iniciativas, se for caso disso, a nível 
sectorial.

(34) Foram desenvolvidas disposições de 
origem obrigatórias com base em 
abordagens verticais, nomeadamente para o 
mel, para as frutas e produtos hortícolas, 
para o peixe, para a carne de bovino e para 
os produtos à base de carne de bovino, e 
para o azeite. É necessário explorar a 
possibilidade de alargar a rotulagem de 
origem obrigatória a outros géneros 
alimentícios. Por conseguinte, na 
perspectiva da protecção do consumidor, 
as disposições de origem são obrigatórias 
para os seguintes géneros alimentícios:  
outros tipos de carne para além da carne de 
bovino, de suíno, de ovino, de caprino e de 
aves, leite, leite utilizado como ingrediente 
em produtos lácteos, carne utilizada como 
ingrediente, géneros alimentícios não 
transformados, produtos constituídos por 
um único ingrediente e ingredientes que 
representem mais de 50% de um género 
alimentício. Como o leite é um dos 
produtos para os quais a indicação de 
origem é considerada de particular 
interesse, convém que o relatório da 
Comissão sobre este produto seja 
disponibilizado o mais rapidamente 
possível. Com base nas conclusões desses 
relatórios, a Comissão poderá apresentar 
propostas para alterar as disposições 
relevantes da União ou poderá tomar novas 
iniciativas, se for caso disso, a nível 
sectorial.

Or. it
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Alteração 129
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Considerando 35 

Posição do Conselho Alteração

(35) As regras de origem não preferencial 
da União encontram-se estabelecidas no 
Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do 
Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que 
estabelece o Código Aduaneiro 
Comunitário, e as respectivas disposições 
de execução no Regulamento (CEE) 
n.º 2454/93 da Comissão, de 2 de Julho 
de 1993, que fixa determinadas 
disposições de aplicação do 
Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do 
Conselho que estabelece o Código 
Aduaneiro Comunitário. O país de origem 
dos géneros alimentícios será 
determinado com base nessas regras, que 
são bem conhecidas pelos operadores das 
empresas do sector alimentar e pelas 
administrações, o que deverá facilitar a 
sua aplicação.

Suprimido

__________________
1 JO L 302 de 19.10.92, p. 1.
2. JO L 253 de 11.10.93, p. 1. 

Or. it

Alteração 130
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 42 

Posição do Conselho Alteração

(42) Para chamar a atenção do consumidor 
médio e atingir os fins informativos a que 

(42) Para chamar a atenção do consumidor 
médio e atingir os fins informativos a que 
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se destina, dado o nível actual dos 
conhecimentos no domínio da nutrição, a 
informação nutricional fornecida deverá 
ser simples e de fácil compreensão. A 
exibição da informação nutricional 
parcialmente na parte da frente da 
embalagem e parcialmente na parte de 
trás da embalagem poderá causar 
confusão aos consumidores. Por 
conseguinte, a informação nutricional 
deverá estar no mesmo campo visual. 
Além disso, e a título voluntário, alguma 
da informação pode ser repetida, por 
exemplo, na "frente da embalagem". 
Uma escolha livre da informação que 
pode ser repetida poderá confundir os 
consumidores. Por conseguinte, é 
necessário determinar claramente qual a 
informação que pode ser repetida, a fim 
de assegurar que os consumidores possam 
ver prontamente as informações 
nutricionais essenciais quando compram 
géneros alimentícios.

se destina, dado o nível actual dos 
conhecimentos no domínio da nutrição, a 
informação nutricional fornecida deverá 
ser simples e de fácil compreensão. Os 
estudos realizados indicam que os 
consumidores desejam a informação sobre 
quatro dos principais nutrientes (matérias 
gordas, ácidos gordos saturados, açúcares 
e sal) e sobre o valor energético 
apresentada no campo de visão principal 
ou na parte da frente da embalagem, dado 
que consideram essa informação útil ao 
tomarem decisões de compra. Por 
conseguinte, esta quantidade limitada de 
informação nutricional deve figurar 
obrigatoriamente na parte da frente da 
embalagem e ser acompanhada de uma 
declaração nutricional obrigatória mais 
completa na parte de trás da embalagem.

Or. en

Alteração 131
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Proposta de regulamento
Considerando 42 

Posição do Conselho Alteração

(42) Para chamar a atenção do consumidor 
médio e atingir os fins informativos a que 
se destina, dado o nível actual dos 
conhecimentos no domínio da nutrição, a 
informação nutricional fornecida deverá 
ser simples e de fácil compreensão. A 
exibição da informação nutricional 
parcialmente na parte da frente da 
embalagem e parcialmente na parte de trás 
da embalagem poderá causar confusão 
aos consumidores. Por conseguinte, a 
informação nutricional deverá estar no 

(42) Para chamar a atenção do consumidor 
médio e atingir os fins informativos a que 
se destina, dado o nível actual dos 
conhecimentos no domínio da nutrição, a 
informação nutricional fornecida deverá 
ser simples e de fácil compreensão. Os 
elementos mais importantes da informação 
nutricional devem ser colocados na parte 
da frente da embalagem e a informação 
nutricional completa na parte de trás da 
embalagem. Tal assegurará que os 
consumidores possam ver prontamente as 
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mesmo campo visual. Além disso, e a 
título voluntário, alguma da informação 
pode ser repetida, por exemplo, na "frente 
da embalagem". Uma escolha livre da 
informação que pode ser repetida poderá 
confundir os consumidores. Por 
conseguinte, é necessário determinar 
claramente qual a informação que pode 
ser repetida, a fim de assegurar que os 
consumidores possam ver prontamente as 
informações nutricionais essenciais quando 
compram géneros alimentícios.

informações nutricionais essenciais quando 
compram géneros alimentícios.

Or. en

Justificação

Para que os consumidores possam comparar facilmente produtos semelhantes e fazer 
escolhas mais saudáveis com conhecimento de causa, é necessário que as informações mais 
importantes figurem claramente na parte da frente do produto.

Alteração 132
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 43 

Posição do Conselho Alteração

(43) A fim de incentivar os operadores das 
empresas do sector alimentar a prestarem, a 
título voluntário, a informação indicada na 
declaração nutricional para alimentos 
como bebidas alcoólicas e géneros 
alimentícios não pré-embalados que 
possam estar isentos do requisito de 
declaração nutricional, deverá ser dada a 
possibilidade de declarar apenas alguns 
elementos da declaração nutricional. 
Convém, todavia, definir claramente a 
informação que pode ser prestada a título 
voluntário, a fim de evitar que a livre 
escolha dos operadores das empresas do 
sector alimentar induza o consumidor em 
erro.

(43) A fim de incentivar os operadores das 
empresas do sector alimentar a prestarem, a 
título voluntário, a informação indicada na 
declaração nutricional, por exemplo para 
géneros alimentícios não pré-embalados 
que possam estar isentos do requisito de 
declaração nutricional, deverá ser dada a 
possibilidade de declarar apenas alguns 
elementos da declaração nutricional. 
Convém, todavia, definir claramente a 
informação que pode ser prestada a título 
voluntário, a fim de evitar que a livre 
escolha dos operadores das empresas do 
sector alimentar induza o consumidor em 
erro.

Or. en
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Alteração 133
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 44 

Posição do Conselho Alteração

(44) Tem havido uma evolução recente na 
expressão das declarações nutricionais, 
distinta da indicação do valor por 100 
g/100 ml/porção, ou na sua apresentação, 
através da utilização de formas gráficas ou 
símbolos, por parte de alguns 
Estados-Membros e organizações do sector 
alimentar. Essas formas complementares 
de expressão e de apresentação podem 
ajudar os consumidores a compreender 
melhor a declaração nutricional. Porém, 
não existem dados suficientes a nível da 
União sobre a forma como o consumidor 
médio compreende e utiliza os modos 
alternativos de expressão ou de 
apresentação da informação. Por 
conseguinte, convém permitir o 
desenvolvimento de diferentes formas de 
expressão e de apresentação com base nos 
critérios estabelecidos no regulamento e 
convidar a Comissão a preparar um 
relatório sobre a utilização de formas de 
expressão e apresentação 
complementares, o seu efeito sobre o 
mercado interno e a oportunidade de 
reforçar a sua harmonização.

(44) Tem havido uma evolução recente na 
expressão das declarações nutricionais, 
distinta da indicação do valor por 100 
g/100 ml/porção, ou na sua apresentação, 
através da utilização de formas gráficas ou 
símbolos, por parte de alguns 
Estados-Membros e organizações do sector 
alimentar. Essas formas complementares 
de expressão e de apresentação podem 
ajudar os consumidores a compreender 
melhor a declaração nutricional. Os dados 
disponíveis provam que um sistema de 
rotulagem simplificado, que inclua um 
código de cores para uma interpretação 
mais fácil e rápida da informação 
nutricional, é a melhor opção e a 
preferida pelos consumidores.

Or. en

Justificação

Vide justificação da alteração ao n.º 3 do artigo 33.º.

Alteração 134
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Considerando 50 
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Posição do Conselho Alteração

(50) Quanto às matérias especificamente 
harmonizadas pelo presente regulamento, 
os Estados-Membros não deverão poder 
adoptar disposições nacionais, salvo 
quando tal for permitido pelo direito da
União. O presente regulamento não deverá 
impedir os Estados-Membros de adoptarem 
disposições nacionais relativas a matérias 
por ele não especificamente harmonizadas.

(50) Quanto às matérias especificamente 
harmonizadas pelo presente regulamento, 
os Estados-Membros não deverão poder 
adoptar disposições nacionais, salvo 
quando tal for permitido pelo direito da 
União. O presente regulamento não deverá 
impedir os Estados-Membros de adoptarem 
disposições nacionais relativas a matérias 
por ele não especificamente harmonizadas, 
desde que os Estados-Membros 
demonstrem por que motivo essas medidas 
são necessárias e fixem o modo como 
providenciarão para garantir que sejam 
aplicadas da forma que menos restrinja o 
comércio.

Or. el

Alteração 135
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Considerando 58 

Posição do Conselho Alteração

(58) A Comissão deverá ter poderes para 
adoptar actos delegados nos termos do 
artigo 290.º do TFUE no que diz respeito, 
nomeadamente, à disponibilização de 
certas menções obrigatórias por meios 
distintos da embalagem ou do rótulo, à lista 
de géneros alimentícios não abrangidos 
pelo requisito de ostentarem uma lista dos 
ingredientes, à reapreciação da lista de 
substâncias ou produtos que provocam 
alergias ou intolerâncias e à lista de 
nutrientes que podem ser declarados a 
título voluntário. É especialmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os seus 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a 
nível de peritos.

(58) Deverão ser delegados na Comissão 
poderes para adoptar actos delegados nos 
termos do artigo 290.º do TFUE no que diz 
respeito, nomeadamente, à disponibilização 
de certas menções obrigatórias por meios 
distintos da embalagem ou do rótulo, à lista 
de géneros alimentícios não abrangidos 
pelo requisito de ostentarem uma lista dos 
ingredientes, à reapreciação da lista de 
substâncias ou produtos que provocam 
alergias ou intolerâncias e à lista de 
nutrientes que podem ser declarados a 
título voluntário. É especialmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os seus 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a 
nível de peritos. A Comissão, ao preparar 
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e elaborar actos delegados, deve 
assegurar a transmissão simultânea, 
tempestiva e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Alteração 136
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Considerando 59 

Posição do Conselho Alteração

(59) A fim de assegurar condições 
uniformes de execução do presente 
regulamento, deverá ser conferida 
competência à Comissão para adoptar 
normas de execução relativas,
nomeadamente, às modalidades de 
expressão de uma ou mais menções através 
de pictogramas ou símbolos em vez de 
palavras ou números, ao contraste entre a 
parte impressa e o fundo, ao modo de 
indicar a data de durabilidade mínima, ao 
modo de indicar o país de origem ou o 
local de proveniência relativamente à 
carne, à precisão dos valores declarados 
para a declaração nutricional e à expressão 
da declaração nutricional por porção ou por 
unidade de consumo. Nos termos do 
artigo 291.º do TFUE, as regras e os 
princípios gerais aplicáveis aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução conferidas à
Comissão deverão ser estabelecidos 
previamente num regulamento aprovado 
de acordo com o processo legislativo 
ordinário. Enquanto se aguarda a 
adopção desse novo regulamento, a 
Decisão 1999/468/CE do Conselho, 
de 28 de Junho de 1999, que fixa as 
regras de exercício das competências de 

(59) A fim de assegurar condições 
uniformes de execução do presente 
regulamento, deverão ser conferidas à 
Comissão competências de execução
relativas, nomeadamente, às modalidades 
de expressão de uma ou mais menções 
através de pictogramas ou símbolos em vez 
de palavras ou números, ao contraste entre 
a parte impressa e o fundo, ao modo de 
indicar a data de durabilidade mínima, ao 
modo de indicar o país de origem ou o 
local de proveniência relativamente à 
carne, à precisão dos valores declarados 
para a declaração nutricional e à expressão 
da declaração nutricional por porção ou por 
unidade de consumo. Essas competências 
deverão ser exercidas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de Fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.
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execução atribuídas à Comissão, continua 
a aplicar-se, com excepção das 
disposições relativas ao procedimento de 
regulamentação com controlo, que não 
são aplicáveis,

Or. en

Alteração 137
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3 

Posição do Conselho Alteração

3. O presente regulamento aplica-se aos 
operadores das empresas do sector 
alimentar em todas as fases da cadeia 
alimentar, sempre que as suas actividades 
impliquem a prestação de informações 
sobre os géneros alimentícios ao 
consumidor. É aplicável a todos os géneros 
alimentícios destinados ao consumidor 
final, incluindo os que são fornecidos por 
estabelecimentos de restauração colectiva
e os que se destinam a ser fornecidos a 
esses estabelecimentos.

3. O presente regulamento aplica-se a todas 
as fases da cadeia alimentar, sempre que 
seja visada a prestação de informações 
sobre os géneros alimentícios ao 
consumidor final. É aplicável a todos os 
géneros alimentícios pré-embalados
destinados a entrega ao consumidor final e 
aos que se destinam a ser fornecidos a 
estabelecimentos de restauração colectiva.

Sem prejuízo do disposto no artigo 42.º, o 
presente regulamento não se aplica aos 
géneros alimentícios que são 
acondicionados no local de venda antes 
de serem entregues ao consumidor final 
para consumo imediato.
Os serviços de restauração colectiva 
assegurados pelas companhias de 
transporte só são abrangidos pelo 
presente regulamento no caso de ligações 
entre dois pontos do território da União.

Or. en
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Alteração 138
Renate Sommer

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

Posição do Conselho Alteração

e-A) "Género alimentício produzido de 
forma artesanal", um género alimentício 
transformado cuja produção se baseie em 
métodos tradicionais e implique que pelo 
menos uma fase de transformação seja 
realizada à mão ou recorrendo a 
instrumentos manuais e outras técnicas 
únicas. Para que um género alimentício 
seja abrangido por esta definição, é 
necessário que pelo menos 50% dos 
trabalhadores que intervêm na sua 
produção possuam qualificações 
apropriadas, em conformidade com a 
Directiva 2005/36/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de Setembro 
de 2005, relativa ao reconhecimento das 
qualificações profissionais;

Or. en

Alteração 139
Oreste Rossi

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

Posição do Conselho Alteração

(g) "Local de proveniência", qualquer local 
indicado como sendo o local de onde o 
género alimentício provém, que não seja o 
"país de origem" definido nos termos dos 
artigos 23.º a 26.º do Regulamento (CEE) 
n.º 2913/92;

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

Or. it
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Justificação
Cf. a alteração 50 da primeira leitura do Parlamento.

Alteração 140
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

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

Posição do Conselho Alteração

g) "Local de proveniência", qualquer local
indicado como sendo o local de onde o 
género alimentício provém, que não seja o 
"país de origem" definido nos termos dos 
artigos 23.º a 26.º do Regulamento (CEE) 
n.º 2913/92;

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

Or. en

Justificação

Esta disposição impede que os produtos sejam vendidos como sendo originários do país onde 
"se realizou a última transformação ou operação de complemento de fabrico substancial, 
economicamente justificada" (como a adição de molho a um produto).

Alteração 141
Andres Perello Rodriguez

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

Posição do Conselho Alteração

(k) "Campo visual", todas as superfícies de 
uma embalagem que possam ser lidas a 
partir de um único ângulo de visão, 
permitindo um acesso fácil e rápido às 
informações constantes da rotulagem ao 
possibilitarem a leitura dessas 
informações pelo consumidor sem que 
este tenha de examinar as várias faces da 
embalagem;

(k) «Campo de visão», todas as superfícies 
de uma embalagem que possam ser 
legíveis a partir de um único ponto de 
visão;

Or. es
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Justificação

Coerência com a alteração proposta pelo PE na primeira leitura (52). A redacção é 
suficientemente clara sem a segunda parte da frase.

Alteração 142
Oreste Rossi

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

Posição do Conselho Alteração

(o) "Ingrediente primário", um 
ingrediente ou ingredientes de um género 
alimentício que representem mais de 50% 
do mesmo ou que sejam habitualmente 
associados à denominação deste género 
alimentício pelo consumidor e para os 
quais, na maior parte dos casos, é exigida 
uma indicação quantitativa;

Suprimido

Or. it

Justificação
Cf. as alterações 56, 57 e 58 da primeira leitura do Parlamento.

Alteração 143
Marianne Thyssen

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

Posição do Conselho Alteração

o) "Ingrediente primário", um 
ingrediente ou ingredientes de um género 
alimentício que representem mais de 50% 
do mesmo ou que sejam habitualmente 
associados à denominação deste género 
alimentício pelo consumidor e para os 
quais, na maior parte dos casos, é exigida 
uma indicação quantitativa;

Suprimido

Or. nl
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Justificação

As definições de ingredientes primários, significativos e característicos são não apenas 
supérfluas e confusas, mas terão o efeito oposto ao efeito desejado de simplificar a 
legislação. Posição do Parlamento em primeira leitura.

Alteração 144
Andres Perello Rodriguez

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

Posição do Conselho Alteração

(o) "Ingrediente primário", um 
ingrediente ou ingredientes de um género 
alimentício que representem mais de 50% 
do mesmo ou que sejam habitualmente 
associados à denominação deste género 
alimentício pelo consumidor e para os 
quais, na maior parte dos casos, é exigida 
uma indicação quantitativa;

Suprimido

Or. es

Justificação

Não é necessário aditar a definição de ingredientes primários. A CE é a favor de uma 
simplificação e, por conseguinte, opõe-se à criação de novos termos e conceitos que não 
travam vantagens óbvias para o consumidor.

Alteração 145
Kartika Tamara Liotard

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

Posição do Conselho Alteração

q-A) "Imitação", um género alimentício 
que dá a impressão de ser outro, no qual 
um ingrediente normalmente utilizado se 
encontra total ou parcialmente misturado 
com outro ou foi total ou parcialmente 
substituído por outro ingrediente.
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Or. en

Justificação

A presente alteração retoma a posição do Parlamento em primeira leitura.

Alteração 146
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 

Posição do Conselho Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Para facilitar o bom funcionamento do mercado interno e reduzir os resíduos de embalagens 
ao mínimo, é normal prever um período transitório quando forem estabelecidos novos 
requisitos de rotulagem. Tal foi decidido durante a primeira leitura do Parlamento.

Alteração 147
Theodoros Skylakakis

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

Posição do Conselho Alteração

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

Or.el

Alteração 148
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. Ao considerar a necessidade de impor 
informação obrigatória sobre os géneros 
alimentícios e de permitir que os 
consumidores façam escolhas informadas, 
deve ser tido em conta o facto de que a 
maior parte dos consumidores consideram 
largamente necessárias certas informações 
às quais atribuem um valor importante, 
bem como certos benefícios para os 
consumidores geralmente aceites.

2. Ao considerar a necessidade de impor 
informação obrigatória sobre os géneros 
alimentícios e de permitir que os 
consumidores façam escolhas informadas, 
deve ser tido em conta o facto de que a 
maior parte dos consumidores consideram 
largamente necessárias certas informações 
às quais atribuem um valor importante, 
bem como certos benefícios para os 
consumidores geralmente aceites. O custo 
marginal decorrente da prestação de 
informações adicionais será igualmente 
avaliado;

Or.el

Alteração 149
Kartika Tamara Liotard

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

Posição do Conselho Alteração

b-A) Sugerindo ao consumidor, através da 
descrição ou de imagens constantes na 
embalagem, a presença de um 
determinado produto ou ingrediente, 
quando, na realidade, o produto que a 
embalagem contém é uma imitação ou um 
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sucedâneo de um ingrediente 
normalmente utilizado num produto. 
Nesses casos, na face exposta da 
embalagem deve ser aposta a menção 
"imitação" ou "produzido com 
(designação do sucedâneo) em vez de 
(designação do produto substituído)".
Quando um determinado produto é uma 
imitação ou contém um sucedâneo deve, 
sempre que possível, ser separado de 
outros alimentos no local de venda;

Or. en

Justificação

A presente alteração retoma a posição do Parlamento em primeira leitura.

Alteração 150
Kartika Tamara Liotard

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

Posição do Conselho Alteração

b-B) Sugerindo, no caso de produtos à 
base de carne, que se trata de uma peça 
de carne inteira, embora o produto seja 
constituído por peças de carne 
combinadas. Nestes casos, o produto deve 
ostentar na parte da frente da embalagem 
a menção "carne constituída por peças de 
carne combinadas".

Or. en

Justificação

A presente alteração retoma a posição do Parlamento em primeira leitura.
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Alteração 151
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 7 – nº 1 – alínea b-C) (nova) 

Posição do Conselho Alteração

b-C) No que se refere ao leite, 
qualificando o leite como "fresco", 
quando a data-limite de consumo exceder 
em sete dias a data do respectivo 
empacotamento;

Or. en

Justificação

A presente alteração retoma a posição do Parlamento em primeira leitura.

Alteração 152
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Posição do Conselho Alteração

b-A) Sugerindo ao consumidor, através da 
descrição ou de imagens constantes na 
embalagem, a presença de um 
determinado produto ou ingrediente, 
quando, na realidade, o produto que a 
embalagem contém é uma imitação ou um 
sucedâneo de um ingrediente 
normalmente utilizado num produto. 
Nesses casos, na face exposta da 
embalagem deve ser aposta a menção 
"imitação" ou "produzido com 
(designação do sucedâneo) em vez de 
(designação do produto substituído)";

Or.en
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Justificação

Posição do PE em primeira leitura.

Alteração 153
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Posição do Conselho Alteração

b-B) No caso do leite, qualificando o leite 
como "fresco", quando a data-limite de 
consumo exceder em sete dias a data do 
respectivo empacotamento;

Or.en

Justificação

Posição do PE em primeira leitura.

Alteração 154
Francesco Enrico Speroni

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d) 

Posição do Conselho Alteração

(d) Sugerindo ao consumidor, através da 
descrição ou de imagens, a presença de um 
determinado género alimentício ou de um 
ingrediente, quando, na realidade, um 
componente natural ou um ingrediente 
normalmente utilizado nesse género 
alimentício foram substituídos por um 
componente ou por um ingrediente 
diferentes.

(d) Sugerindo ao consumidor, através da 
denominação, da descrição ou de imagens, 
a presença de um determinado género 
alimentício ou de um ingrediente, quando, 
na realidade, um componente natural ou 
um ingrediente normalmente utilizado 
nesse género alimentício foram 
substituídos por um componente ou por um 
ingrediente diferentes;

Or.it



PE460.950v01-00 36/169 AM\861438PT.doc

PT

Alteração 155
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 

Posição do Conselho Alteração

6. Os operadores das empresas do sector 
alimentar devem assegurar, nas empresas 
sob o seu controlo, que a informação 
relativa aos géneros alimentícios não pré-
embalados que se destinem ao consumidor 
final ou a estabelecimentos de 
restauração colectiva seja transmitida ao 
operador da empresa do sector alimentar 
que recebe esses géneros alimentícios, 
para que, se for caso disso, as informações 
obrigatórias possam ser fornecidas ao 
consumidor final.

6. Os operadores das empresas do sector 
alimentar devem assegurar, nas empresas 
sob o seu controlo, que a informação 
relativa aos géneros alimentícios não pré-
embalados seja disponibilizada ao 
operador que comercializa esses géneros 
alimentícios para revenda ou 
transformação, a fim de lhe permitir, caso 
tal lhe seja solicitado, fornecer ao 
consumidor final as informações 
obrigatórias.

Or.en

Justificação

Alteração 88 da primeira leitura.

Alteração 156
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

Derrogações para as microempresas
Os produtos artesanais produzidos por 
microempresas estão isentos da obrigação 
prevista no n.º 1, alínea l), do artigo 9.º. 
Estes produtos podem também ser isentos 
das exigências de informação previstas no 
n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 9.º, se 
forem vendidos no local de produção e se 
os vendedores forem capazes de prestar as 
informações que lhes forem solicitadas. 
Em alternativa, estas informações podem 
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ser fornecidas através de etiquetas 
colocadas nas prateleiras.

Or.nl

Justificação

Só devem ser permitidas derrogações para as microempresas que fabricam produtos 
artesanais. Esta foi igualmente a posição do Parlamento Europeu na primeira leitura.

Alteração 157
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

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

Posição do Conselho Alteração

e) A quantidade líquida do género 
alimentício;

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

Or.en

Justificação
Ver alteração 95 da posição do Parlamento em primeira leitura.

Alteração 158
Mario Pirillo, Licia Ronzulli, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Rosario Crocetta, Sergio 
Berlato

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

Posição do Conselho Alteração

h) O nome ou a firma e o endereço do 
operador da empresa do sector alimentar 
referido no n.º 1 do artigo 8.º;

h) O nome ou a firma ou uma marca 
registada e o endereço do fabricante 
estabelecido na União, do acondicionador 
e, no caso dos produtos originários de 
países terceiros, do vendedor/importador 
ou, eventualmente, do operador da 
empresa do sector alimentar sob cujo nome 
ou razão social o género alimentício é 
comercializado;
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Or.en

Alteração 159
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

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

Posição do Conselho Alteração

i) O país de origem ou o local de 
proveniência quando previsto no 
artigo 25.º;

i) Será indicado o país de origem ou o 
local de proveniência no que respeita aos 
seguintes produtos:
- carne;
- aves de capoeira;
- produtos lácteos,
- frutos e produtos hortícolas frescos;
- outros produtos constituídos por um 
único ingrediente; carne, aves de capoeira 
e peixe utilizados como ingredientes em 
alimentos transformados.
No que respeita à carne e às aves de 
capoeira, 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 restantes 
casos, devem ser indicados os diferentes 
locais de nascimento, criação e abate.
No caso de existirem razões que 
impossibilitem a indicação do país de 
origem, pode ser inserida a seguinte 
menção:
- "De origem não especificada".
Relativamente a todos os outros géneros 
alimentícios, o país de origem ou o local 
de proveniência, quando a omissão desta 
indicação for susceptível de induzir 
significativamente em erro o consumidor 
quanto ao país de origem ou local de 
proveniência reais do género alimentício, 
em especial se a informação que 
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acompanha o género alimentício, ou o 
rótulo no seu conjunto, puder sugerir que 
o género alimentício tem um país de 
origem ou local de proveniência diferente; 
nestes casos, a indicação deve ser feita em 
conformidade com as regras previstas nos 
n.ºs 3 e 4 do artigo 35.º e as estabelecidas 
em aplicação do n.º 5 do artigo 35.º;

Or.en

Alteração 160
Kartika Tamara Liotard

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

Posição do Conselho Alteração

k) Relativamente às bebidas com um título 
alcoométrico volúmico superior a 1,2%, o 
título alcoométrico volúmico adquirido;

k) Relativamente às bebidas com um título 
alcoométrico volúmico superior a 1,2%, o 
título alcoométrico volúmico adquirido, o 
valor energético e o teor de açúcar;

Or.en

Justificação

Reposição da alteração 312 da primeira leitura.

Alteração 161
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. A fim de assegurar a informação dos 
consumidores relativamente a tipos ou 
categorias específicos de géneros 
alimentícios e de ter em conta o progresso 
técnico, a evolução científica, a protecção 
da saúde dos consumidores ou a utilização 

2. A fim de assegurar a informação dos 
consumidores relativamente a tipos ou 
categorias específicos de géneros 
alimentícios e de ter em conta o progresso 
técnico, a evolução científica, a protecção 
da saúde dos consumidores ou a utilização 
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segura de um género alimentício, a 
Comissão pode alterar o Anexo III, através 
de actos delegados, nos termos do 
artigo 49.º e nas condições previstas nos 
artigos 50.º, 51.º e 52.º.

segura de um género alimentício, a 
Comissão pode alterar o Anexo III, através 
de actos delegados, nos termos do 
artigo 49.º.

Se imperativos de urgência assim o 
exigirem, aplica-se aos actos delegados 
adoptados ao abrigo do presente artigo o 
procedimento previsto no artigo 52.º.

Or.en

Alteração 162
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. Sem prejuízo de disposições específicas 
da União aplicáveis a determinados 
géneros alimentícios no que respeita aos 
requisitos referidos nas alíneas a) a k) do 
n.º 1 do artigo 9.º, quando figurem na 
embalagem ou no rótulo a esta afixado, as 
menções obrigatórias enumeradas no n.º 1 
do artigo 9.º são impressas na embalagem 
ou no rótulo com caracteres cuja "altura de 
x", tal como definida no Anexo IV, seja 
igual ou superior a 1,2 mm. As referidas 
menções são apresentadas de modo a 
garantir um contraste significativo entre o 
texto impresso e o fundo.

2. Sem prejuízo de disposições específicas 
da União aplicáveis a determinados 
géneros alimentícios no que respeita aos 
requisitos referidos nas alíneas a) a k) do 
n.º 1 do artigo 9.º, quando figurem na 
embalagem ou no rótulo a esta afixado, as 
menções obrigatórias enumeradas no n.º 1 
do artigo 9.º são impressas na embalagem 
ou no rótulo com caracteres cuja "altura de 
x", tal como definida no Anexo IV, seja 
igual ou superior a 1 mm. Devem ser tidos 
em conta outros critérios para além do 
tamanho dos caracteres, como o tipo de 
letra, o contraste entre o tipo de letra e o 
fundo, bem como o espaço entre linhas e 
caracteres.

Or.en

Justificação

Este texto é considerando um compromisso entre o PE e o Conselho relativamente à 
legibilidade. O PE aprovou, em primeira leitura, a alteração 334 (que não previa um 
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tamanho de letra obrigatório, mas propunha "directrizes" para os critérios de legibilidade, 
como "o tamanho dos caracteres, o tipo de letra, o contraste entre o texto impresso e o fundo 
e o espaço entre linhas e caracteres"), ao passo que o texto do Conselho propõe que os 
caracteres tenham obrigatoriamente um tamanho mínimo de 1,2 mm. A legibilidade depende 
de uma série de factores, como a disposição do texto, a cor e o contraste, o espaço entre 
caracteres e o tipo de letra, não se limitando, por conseguinte, ao tamanho dos caracteres.

Alteração 163
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. Sem prejuízo de disposições específicas 
da União aplicáveis a determinados 
géneros alimentícios no que respeita aos 
requisitos referidos nas alíneas a) a k) do 
n.º 1 do artigo 9.º, quando figurem na 
embalagem ou no rótulo a esta afixado, as 
menções obrigatórias enumeradas no n.º 1 
do artigo 9.º são impressas na embalagem 
ou no rótulo com caracteres cuja "altura 
de x", tal como definida no Anexo IV, 
seja igual ou superior a 1,2 mm. As 
referidas menções são apresentadas de 
modo a garantir um contraste significativo 
entre o texto impresso e o fundo.

2. Sem prejuízo de disposições específicas 
da União aplicáveis a determinados 
géneros alimentícios no que respeita aos 
requisitos referidos nas alíneas a) a k) do 
n.º 1 do artigo 9.º, quando figurem na 
embalagem ou no rótulo a esta afixado, as 
menções obrigatórias enumeradas no n.º 1 
do artigo 9.º são impressas na embalagem 
ou no rótulo de modo a garantir que sejam 
claramente legíveis.

(Se aprovada esta alteração, o n.º 3 do 
artigo 13.º e o anexo IV devem ser 
suprimidos).

Or.it

Justificação
Cf. a alteração 334 da primeira leitura do Parlamento.

Alteração 164
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Sonik, Jarosław 
Kalinowski

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 
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Posição do Conselho Alteração

2. Sem prejuízo de disposições específicas 
da União aplicáveis a determinados 
géneros alimentícios no que respeita aos 
requisitos referidos nas alíneas a) a k) do 
n.º 1 do artigo 9.º, quando figurem na 
embalagem ou no rótulo a esta afixado, as 
menções obrigatórias enumeradas no n.º 1 
do artigo 9.º são impressas na embalagem 
ou no rótulo com caracteres cuja "altura de 
x", tal como definida no Anexo IV, seja 
igual ou superior a 1,2 mm. As referidas 
menções são apresentadas de modo a 
garantir um contraste significativo entre o 
texto impresso e o fundo.

2. Sem prejuízo de disposições específicas 
da União aplicáveis a determinados 
géneros alimentícios no que respeita aos 
requisitos referidos nas alíneas a) a k) do 
n.º 1 do artigo 9.º, quando figurem na 
embalagem ou no rótulo a esta afixado, as 
menções obrigatórias enumeradas no n.º 1 
do artigo 9.º são impressas na embalagem 
ou no rótulo com caracteres cuja "altura de 
x", tal como definida no Anexo IV, seja 
igual ou superior a 1 mm. Devem ser tidos 
em conta outros critérios para além do 
tamanho dos caracteres, como o tipo de 
letra, o contraste entre o tipo de letra e o 
fundo, bem como o espaço entre linhas e 
caracteres.

Or.en

Alteração 165
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. Sem prejuízo de disposições específicas 
da União aplicáveis a determinados 
géneros alimentícios no que respeita aos 
requisitos referidos nas alíneas a) a k) do 
n.º 1 do artigo 9.º, quando figurem na 
embalagem ou no rótulo a esta afixado, as 
menções obrigatórias enumeradas no n.º 1 
do artigo 9.º são impressas na embalagem 
ou no rótulo com caracteres cuja "altura de 
x", tal como definida no Anexo IV, seja 
igual ou superior a 1,2 mm. As referidas 
menções são apresentadas de modo a 
garantir um contraste significativo entre o 
texto impresso e o fundo.

2. Sem prejuízo de disposições específicas 
da União aplicáveis a determinados 
géneros alimentícios no que respeita aos 
requisitos referidos nas alíneas a) a k) do 
n.º 1 do artigo 9.º, quando figurem na 
embalagem ou no rótulo a esta afixado, as 
menções obrigatórias enumeradas no n.º 1 
do artigo 9.º são impressas na embalagem 
ou no rótulo com caracteres cuja "altura de 
x", tal como definida no Anexo IV, seja 
igual ou superior a 0,9 mm. As referidas 
menções são apresentadas de modo a 
garantir um contraste significativo entre o 
texto impresso e o fundo.

Or.en
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Alteração 166
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. Sem prejuízo de disposições específicas 
da União aplicáveis a determinados 
géneros alimentícios no que respeita aos 
requisitos referidos nas alíneas a) a k) do 
n.º 1 do artigo 9.º, quando figurem na 
embalagem ou no rótulo a esta afixado, as 
menções obrigatórias enumeradas no n.º 1 
do artigo 9.º são impressas na embalagem 
ou no rótulo com caracteres cuja "altura 
de x", tal como definida no Anexo IV, 
seja igual ou superior a 1,2 mm. As 
referidas menções são apresentadas de 
modo a garantir um contraste significativo 
entre o texto impresso e o fundo.

2. Sem prejuízo de disposições específicas 
da União aplicáveis a determinados 
géneros alimentícios no que respeita aos 
requisitos referidos nas alíneas a) a k) do 
n.º 1 do artigo 9.º, quando figurem na 
embalagem ou no rótulo a esta afixado, as 
menções obrigatórias enumeradas no n.º 1 
do artigo 9.º são impressas na embalagem 
ou no rótulo de modo a garantir que sejam 
claramente legíveis. Devem ser tidos em 
conta critérios como o tamanho dos 
caracteres, o tipo de letra, o contraste entre 
o texto impresso e o fundo e o espaço entre 
linhas e caracteres.

Or.en

Justificação

A presente alteração retoma a posição do Parlamento Europeu em primeira leitura.

Alteração 167
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. Sem prejuízo de disposições específicas 
da União aplicáveis a determinados 
géneros alimentícios no que respeita aos 
requisitos referidos nas alíneas a) a k) do 
n.º 1 do artigo 9.º, quando figurem na 
embalagem ou no rótulo a esta afixado, as 
menções obrigatórias enumeradas no n.º 1 
do artigo 9.º são impressas na embalagem 

2. Sem prejuízo de disposições específicas 
da União aplicáveis a determinados 
géneros alimentícios no que respeita aos 
requisitos referidos nas alíneas a) a k) do 
n.º 1 do artigo 9.º, quando figurem na 
embalagem ou no rótulo a esta afixado, as 
menções obrigatórias enumeradas no n.º 1 
do artigo 9.º são impressas na embalagem 
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ou no rótulo com caracteres cuja "altura de 
x", tal como definida no Anexo IV, seja 
igual ou superior a 1,2 mm. As referidas 
menções são apresentadas de modo a 
garantir um contraste significativo entre o 
texto impresso e o fundo.

ou no rótulo com caracteres cuja "altura de 
x", tal como definida no Anexo IV, seja 
igual ou superior a 1 mm. Devem ser tidos 
em conta outros critérios para além do 
tamanho dos caracteres, como o tipo de 
letra, o contraste entre o tipo de letra e o 
fundo, bem como o espaço entre linhas e 
caracteres.

Or.en

Justificação

A legibilidade depende de uma série de factores, como a disposição do texto, a cor e o 
contraste, o espaço entre caracteres e o tipo de letra, não se limitando, por conseguinte, ao 
tamanho dos caracteres. O Parlamento Europeu deve continuar a apoiar esta abordagem 
"holística" (ver n.º 2).

Alteração 168
János Áder

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. Sem prejuízo de disposições específicas 
da União aplicáveis a determinados 
géneros alimentícios no que respeita aos 
requisitos referidos nas alíneas a) a k) do 
n.º 1 do artigo 9.º, quando figurem na 
embalagem ou no rótulo a esta afixado, as 
menções obrigatórias enumeradas no n.º 1 
do artigo 9.º são impressas na embalagem 
ou no rótulo com caracteres cuja "altura de 
x", tal como definida no Anexo IV, seja 
igual ou superior a 1,2 mm. As referidas 
menções são apresentadas de modo a 
garantir um contraste significativo entre o 
texto impresso e o fundo.

2. Sem prejuízo de disposições específicas 
da União aplicáveis a determinados 
géneros alimentícios no que respeita aos 
requisitos referidos nas alíneas a) a k) do 
n.º 1 do artigo 9.º, quando figurem na 
embalagem ou no rótulo a esta afixado, as 
menções obrigatórias enumeradas no n.º 1 
do artigo 9.º são impressas na embalagem 
ou no rótulo com caracteres cuja "altura de 
x", tal como definida no Anexo IV, seja 
igual ou superior a 1 mm. Devem ser tidos 
em conta outros critérios para além do 
tamanho dos caracteres, como o tipo de 
letra, o contraste entre o tipo de letra e o 
fundo, bem como o espaço entre linhas e 
caracteres.

Or.en
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Alteração 169
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. Sem prejuízo de disposições específicas 
da União aplicáveis a determinados 
géneros alimentícios no que respeita aos 
requisitos referidos nas alíneas a) a k) do 
n.º 1 do artigo 9.º, quando figurem na 
embalagem ou no rótulo a esta afixado, as 
menções obrigatórias enumeradas no n.º 1 
do artigo 9.º são impressas na embalagem 
ou no rótulo com caracteres cuja "altura de 
x", tal como definida no Anexo IV, seja 
igual ou superior a 1,2 mm. As referidas 
menções são apresentadas de modo a 
garantir um contraste significativo entre o 
texto impresso e o fundo.

2. Sem prejuízo de disposições específicas 
da União aplicáveis a determinados 
géneros alimentícios no que respeita aos 
requisitos referidos nas alíneas a) a k) do 
n.º 1 do artigo 9.º, quando figurem na 
embalagem ou no rótulo a esta afixado, as 
menções obrigatórias enumeradas no n.º 1 
do artigo 9.º são impressas na embalagem 
ou no rótulo com caracteres cuja "altura de 
x", tal como definida no Anexo IV, seja 
igual ou superior a 1 mm. As referidas 
menções são apresentadas de modo a 
garantir um contraste significativo entre o 
texto impresso e o fundo.

Or.fr

Alteração 170
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

2-A. O n.º 2 do presente artigo não se 
aplica aos suplementos alimentares, tal 
como definidos na Directiva 2002/46/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 10 de Junho de 2002, relativa à 
aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos 
suplementos alimentares.

Or.en
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Alteração 171
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

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

Or.fr

Justificação

Ex-alteração 111. Não é possível determinar uma dimensão mínima para os caracteres nestes 
produtos específicos (por exemplo, pequenos boiões de alimentos para bebés), sem aumentar 
o tamanho das pré-embalagens. Um aumento do volume ou da quantidade da porção 
proposta poderia levar a que o produto não consumido fosse armazenado em condições de 
higiene impróprias ou por períodos de tempo demasiado longos, susceptíveis de acarretar um 
risco para estes grupos vulneráveis da população.

Alteração 172
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 

Posição do Conselho Alteração

3. No caso de embalagens ou recipientes 
cuja superfície maior seja inferior a 60 
cm2, o tamanho dos caracteres ("altura 
de x" referida no n.º 2) deve ser igual ou 
superior a 0,9 mm.

Suprimido
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Or.it

Justificação

Alteração de coerência com a alteração ao n.º 2 do artigo 13.º.

Alteração 173
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 

Posição do Conselho Alteração

3. No caso de embalagens ou recipientes 
cuja superfície maior seja inferior a 60 
cm2, o tamanho dos caracteres ("altura de 
x" referida no n.º 2) deve ser igual ou 
superior a 0,9 mm.

3. No caso de embalagens ou recipientes 
cuja superfície maior passível de 
impressão seja inferior a 80 cm2, não se 
aplica o tamanho mínimo dos caracteres 
("altura de x" referida no n.º 2).

Or. en

Justificação

Este texto é um compromisso razoável entre o PE e o Conselho relativamente à legibilidade. 
O PE aprovou, em primeira leitura, a alteração 334 (que não previa um tamanho de letra 
obrigatório), ao passo que o texto do Conselho propõe um tamanho de letra mínimo 
obrigatório de 1,2 mm, que é reduzido para 0,9 mm no caso de pequenas embalagens com 
menos de 60 cm². A fixação de uma isenção para as pequenas embalagens cuja superfície 
maior passível de impressão seja inferior a 80 cm2 está em consonância com a alteração 125 
aprovada pelo PE em primeira leitura, a qual previa a isenção de algumas das menções 
obrigatórias em embalagens com uma superfície maior passível de impressão inferior a 80 
cm².

Alteração 174
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 
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Posição do Conselho Alteração

3. No caso de embalagens ou recipientes 
cuja superfície maior seja inferior a 60 
cm2, o tamanho dos caracteres ("altura de 
x" referida no n.º 2) deve ser igual ou 
superior a 0,9 mm.

3. No caso de embalagens ou recipientes 
cuja superfície maior passível de 
impressão seja inferior a 80 cm2, não se 
aplica o tamanho mínimo dos caracteres 
("altura de x" referida no n.º 2).

Or. en

Alteração 175
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 

Posição do Conselho Alteração

3. No caso de embalagens ou recipientes 
cuja superfície maior seja inferior a 60 
cm2, o tamanho dos caracteres ("altura de 
x" referida no n.º 2) deve ser igual ou 
superior a 0,9 mm.

3. No caso de embalagens ou recipientes 
cuja superfície maior passível de 
impressão seja inferior a 80 cm2, não se 
aplica o tamanho mínimo dos caracteres 
("altura de x" referida no n.º 2).

Or. en

Justificação

O n.º 3 é alterado de modo a facilitar uma isenção para as pequenas embalagens cuja 
superfície maior passível de impressão seja inferior a 80 cm2 (valor que está em consonância 
com a posição do PE em primeira leitura).

Alteração 176
János Áder

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 

Posição do Conselho Alteração

3. No caso de embalagens ou recipientes 
cuja superfície maior seja inferior a 60 
cm2, o tamanho dos caracteres ("altura de 
x" referida no n.º 2) deve ser igual ou 

3. No caso de embalagens ou recipientes 
cuja superfície maior passível de 
impressão seja inferior a 80 cm2, não se 
aplica o tamanho dos caracteres ("altura de 
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superior a 0,9 mm. x") referido no n.º 2.

Or. en

Alteração 177
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 

Posição do Conselho Alteração

3. No caso de embalagens ou recipientes 
cuja superfície maior seja inferior a 60 
cm2, o tamanho dos caracteres ("altura de 
x" referida no n.º 2) deve ser igual ou 
superior a 0,9 mm.

3. No caso de embalagens ou recipientes 
cuja superfície maior seja inferior a 60 
cm2, não se aplica o tamanho dos 
caracteres ("altura de x") referido no n.º 2.

Or. en

Justificação

As disposições relativas ao tamanho dos caracteres devem poder ser aplicadas na prática e 
não conduzir a um aumento das dimensões das embalagens em detrimento dos objectivos 
ambientais. A utilização de um tamanho de letra mínimo em função das dimensões das 
embalagens asseguraria a legibilidade da informação em embalagens pequenas.

Alteração 178
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 

Posição do Conselho Alteração

3. No caso de embalagens ou recipientes 
cuja superfície maior seja inferior a 60 
cm2, o tamanho dos caracteres ("altura de 
x" referida no n.º 2) deve ser igual ou 
superior a 0,9 mm.

3. No caso de embalagens ou recipientes 
cuja superfície maior seja inferior a 60 
cm2, o tamanho dos caracteres ("altura de 
x" referida no n.º 2) deve ser igual ou 
superior a 0,9 mm.

No caso de embalagens ou recipientes 
cuja superfície maior seja inferior a 25 
cm2, não se aplica o tamanho dos 
caracteres ("altura de x") referido no 
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n.º 2.

Or. en

Justificação

As disposições relativas ao tamanho dos caracteres devem poder ser aplicadas na prática e 
não conduzir a um aumento das dimensões das embalagens em detrimento dos objectivos 
ambientais. A utilização de um tamanho de letra mínimo em função das dimensões das 
embalagens asseguraria a legibilidade da informação em embalagens pequenas.

Alteração 179
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 

Posição do Conselho Alteração

3. No caso de embalagens ou recipientes 
cuja superfície maior seja inferior a 60 
cm2, o tamanho dos caracteres ("altura de 
x" referida no n.º 2) deve ser igual ou 
superior a 0,9 mm.

3. No caso de embalagens ou recipientes 
cuja superfície maior passível de 
impressão seja inferior a 80 cm2, não se 
aplica o tamanho dos caracteres ("altura de 
x") referido no n.º 2.

Or. fr

Justificação

Se fossem definidos tamanhos mínimos para um carácter, o valor de 1 mm teria de ser 
mantido para não impor caracteres demasiado grandes nos rótulos, em prejuízo dos 
operadores e sem qualquer valor acrescentado para os consumidores.  O tamanho de 1mm é 
suficientemente legível e essencial para não penalizar as embalagens mais pequenas.

Alteração 180
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 

Posição do Conselho Alteração

3. No caso de embalagens ou recipientes 
cuja superfície maior seja inferior a 60 
cm2, o tamanho dos caracteres ("altura de 

3. No caso de embalagens ou recipientes 
cuja superfície maior seja inferior a 80 
cm2, o tamanho dos caracteres ("altura de 
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x" referida no n.º 2) deve ser igual ou 
superior a 0,9 mm.

x" referida no n.º 2) deve ser igual ou 
superior a 0,9 mm.

Or. en

Alteração 181
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

3-A. O n.º 2 do presente artigo não se 
aplica aos suplementos alimentares, tal 
como definidos na Directiva 2002/46/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 10 de Junho de 2002, relativa à 
aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos 
suplementos alimentares, na condição de 
a informação que figura na embalagem 
ser claramente legível.

Or. en

Alteração 182
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4 

Posição do Conselho Alteração

4. A fim de assegurar a execução 
uniforme do n.º 2 do presente artigo, a 
Comissão pode adoptar regras 
pormenorizadas sobre o contraste entre o 
texto impresso e o fundo pelo 
procedimento de regulamentação previsto 
no n.º 2 do artigo 46.º.

Suprimido

Or. it
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Alteração 183
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4 

Posição do Conselho Alteração

4. A fim de assegurar a execução 
uniforme do n.º 2 do presente artigo, a 
Comissão pode adoptar regras 
pormenorizadas sobre o contraste entre o 
texto impresso e o fundo pelo 
procedimento de regulamentação previsto 
no n.º 2 do artigo 46.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 184
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5 

Posição do Conselho Alteração

A fim de atingir os objectivos do presente 
regulamento, a Comissão estabelece 
critérios de legibilidade complementares 
dos previstos no n.º 2 do presente artigo 
através de actos delegados, nos termos do
artigo 49.º e nas condições previstas nos 
artigos 50.º e 51.º.

A fim de atingir os objectivos do presente 
regulamento, a Comissão, juntamente com 
as partes interessadas, estabelece 
orientações relativas aos critérios de 
legibilidade previstos no n.º 2 do presente 
artigo através de actos delegados, nos 
termos do artigo 49.º e nas condições 
previstas nos artigos 50.º e 51.º.

Or. it

Alteração 185
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5 
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Posição do Conselho Alteração

A fim de atingir os objectivos do presente 
regulamento, a Comissão estabelece 
critérios de legibilidade complementares 
dos previstos no n.º 2 do presente artigo
através de actos delegados, nos termos do 
artigo 49.º e nas condições previstas nos 
artigos 50.º e 51.º.

A fim de atingir os objectivos do presente 
regulamento, a Comissão, em cooperação 
com as partes interessadas, incluindo as 
organizações de consumidores, estabelece 
critérios de legibilidade através de actos 
delegados, nos termos do artigo 49.º e nas 
condições previstas nos artigos 50.º e 51.º.

Or. en

Alteração 186
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5 – parágrafo 2 

Posição do Conselho Alteração

Para o mesmo fim referido no primeiro 
parágrafo, a Comissão pode alargar os 
requisitos referidos no n.º 6 do presente 
artigo a menções obrigatórias 
complementares para tipos ou categorias 
específicos de géneros alimentícios 
através de actos delegados, nos termos do 
artigo 49.º e nas condições previstas nos 
artigos 50.º e 51.º.

Suprimido

Or. it

Alteração 187
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 6 

Posição do Conselho Alteração

6. As menções enumeradas nas alíneas a), 
e), f) e k) do n.º 1 do artigo 9.º devem 
figurar no mesmo campo visual.

6. As menções enumeradas nas alíneas a), 
e), f) e k) do n.º 1 do artigo 9.º, bem como 
as menções enumeradas no n.º 3 do artigo 
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29, devem figurar no mesmo campo visual.

Or. en

Alteração 188
Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. O Estado-Membro em que o género 
alimentício é comercializado pode impor, 
no seu território, que as menções figurem 
em uma ou mais línguas oficiais da União.

2. O Estado-Membro em que o género 
alimentício é comercializado pode impor, 
no seu território, que as menções figurem 
em uma ou mais línguas oficiais do 
Estado-Membro em questão.

Or. en

Alteração 189
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 

Posição do Conselho Alteração

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

Or. it

Justificação
Cf. a alteração 124 da primeira leitura do Parlamento.



AM\861438PT.doc 55/169 PE460.950v01-00

PT

Alteração 190
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 

Posição do Conselho Alteração

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

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

Or. en

Alteração 191
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. No caso de 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 na 
alínea b) do n.º 1 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 passível de impressão
tenha uma superfície inferior a 80 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. É permitido 
o fornecimento, a título facultativo, de 
menções adicionais nas embalagens. As 
menções referidas na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 9.º devem ser fornecidas por outros 
meios, ou disponibilizadas a pedido do 
consumidor.

Or. en

Justificação

A face maior passível de impressão é a face maior da embalagem que a técnica permite 
imprimir. Nos casos em que a face maior passível de impressão tenha uma superfície de 80 
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cm2 ou menos e o espaço disponível não permita utilizar o tamanho dos caracteres 
recomendado ("altura de x"), é necessário conferir maior atenção a aspectos como a cor e o 
contraste do texto, o tipo de letra (isto é, um tipo de letra fácil de ler, como sans serif), a 
utilização de negrito e itálico quando necessário, a disposição do texto, a brevidade e a 
clareza da mensagem.

Alteração 192
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 2 

Posição do Conselho Alteração

Até...*, a Comissão deve apresentar um 
relatório sobre a aplicação do artigo 18.º e 
do n.º 1 do artigo 29.º aos produtos 
referidos no presente número, indicando as 
categorias de bebidas que devem ser 
isentas, em especial, de ostentar a 
informação sobre o valor energético e 
precisando as razões que justificam as 
eventuais isenções, tendo em conta a 
necessidade de assegurar a coerência com 
as outras políticas pertinentes da União.

Até…, a Comissão deve apresentar um 
relatório sobre a aplicação do artigo 18.º e 
do n.º 1 do artigo 29.º aos produtos 
referidos no presente número, indicando as 
categorias de bebidas alcoólicas que 
devem ser isentas, em especial, de ostentar 
a informação sobre o valor energético e 
precisando as razões que justificam as 
eventuais isenções, tendo em conta a 
necessidade de assegurar a coerência com 
as outras políticas pertinentes da União.

__________________ __________________
*JO: inserir data correspondente a cinco 
anos a contar da data de entrada em vigor
do presente regulamento.

*JO: inserir data correspondente a dois
anos a contar da data de aplicação do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 193
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 2 

Posição do Conselho Alteração

Até...*, a Comissão deve apresentar um 
relatório sobre a aplicação do artigo 18.º e 
do n.º 1 do artigo 29.º aos produtos 
referidos no presente número, indicando as 
categorias de bebidas que devem ser 

Até…, a Comissão deve apresentar um 
relatório sobre a aplicação do artigo 18.º e 
do n.º 1 do artigo 29.º aos produtos 
referidos no presente número, indicando as 
bebidas alcoólicas que devem ser isentas, 
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isentas, em especial, de ostentar a 
informação sobre o valor energético e 
precisando as razões que justificam as 
eventuais isenções, tendo em conta a 
necessidade de assegurar a coerência com 
as outras políticas pertinentes da União.

em especial, de ostentar a informação sobre
o valor energético e precisando as razões 
que justificam as eventuais isenções, tendo 
em conta a necessidade de assegurar a 
coerência com as outras políticas 
pertinentes da União.

Or. en

Justificação

Não existe qualquer justificação para tratar determinadas categorias de bebidas de forma 
diferente, quer no que se refere à informação sobre os ingredientes e o valor nutritivo, quer 
no que se refere à informação sobre o valor energético. Todos os aspectos devem ser 
examinados no relatório que a Comissão elaborará cinco anos após a entrada em vigor do 
novo regulamento. Embora a proposta do Conselho relativa à possibilidade de um 
tratamento diferenciado seja nova, o Parlamento decidiu, em primeira leitura, que não
deveria haver qualquer discriminação entre categorias de bebidas alcoólicas.

Alteração 194
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 2 

Posição do Conselho Alteração

Até...*, a Comissão deve apresentar um 
relatório sobre a aplicação do artigo 18.º e 
do n.º 1 do artigo 29.º aos produtos 
referidos no presente número, indicando 
as categorias de bebidas que devem ser 
isentas, em especial, de ostentar a 
informação sobre o valor energético e 
precisando as razões que justificam as 
eventuais isenções, tendo em conta a 
necessidade de assegurar a coerência com 
as outras políticas pertinentes da União.

Até...*, a Comissão deve apresentar um 
relatório, indicando as categorias de 
bebidas alcoólicas que devem ser isentas, 
em especial, de ostentar a informação sobre 
o valor energético e precisando as razões 
que justificam as eventuais isenções, tendo 
em conta a necessidade de assegurar a 
coerência com as outras políticas 
pertinentes da União.

__________________ __________________
*JO: inserir data correspondente a cinco 
anos a contar da data de entrada em vigor 
do presente regulamento.

*JO: inserir data correspondente a dois 
anos a contar da data da entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. en
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Justificação

A presente alteração visa a obtenção de um compromisso entre o Conselho e o Parlamento. 
Não é necessário aguardar a aplicação de requisitos específicos a outros produtos para 
elaborar um relatório sobre a aplicação dos requisitos de rotulagem às bebidas alcoólicas.

Alteração 195
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 3 

Posição do Conselho Alteração

A Comissão pode acompanhar esse 
relatório de uma proposta legislativa que 
estabeleça as regras para uma lista de 
ingredientes ou de uma declaração 
nutricional obrigatória para esses produtos.

A Comissão deve acompanhar esse 
relatório, se necessário, de uma proposta 
legislativa que estabeleça as regras para 
uma lista de ingredientes ou de uma 
declaração nutricional obrigatória para 
esses produtos.

Or. en

Alteração 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

1-A. Se um género alimentício contiver 
nanomateriais, estes devem ser 
claramente indicados na lista dos 
ingredientes através da menção "nano".

Or. en

Justificação

Alteração 130 da primeira leitura.
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Alteração 197
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. A fim de ter em conta a importância para 
o consumidor de listas de ingredientes de 
tipos ou categorias específicos de géneros 
alimentícios, a Comissão pode, em casos 
excepcionais, completar o disposto no n.º 1 
do presente artigo, desde que tais omissões 
não tenham por consequência uma 
informação inadequada ao consumidor 
final ou aos estabelecimentos de 
restauração colectiva, através de actos 
delegados, nos termos do artigo 49.º e nas 
condições previstas nos artigos 50.º e 51.º.

2. A fim de ter em conta a importância para 
o consumidor de listas de ingredientes de 
tipos ou categorias específicos de géneros 
alimentícios, a Comissão pode, em casos 
excepcionais, completar o disposto no n.º 1 
do presente artigo, desde que tais omissões 
não tenham por consequência uma 
informação inadequada ao consumidor 
final ou aos estabelecimentos de 
restauração colectiva, através de actos 
delegados, nos termos do artigo 49.º.

Or. en

Alteração 198
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 3 

Posição do Conselho Alteração

Quando vários ingredientes ou auxiliares 
tecnológicos de um género alimentício 
sejam derivados de uma única substância 
ou produto enumerados no Anexo II, a 
rotulagem deve indicar claramente cada 
ingrediente ou auxiliar tecnológico em 
causa.

Suprimido

Or. en

Justificação

O disposto no terceiro parágrafo do n.º 1 do artigo 21.º, tal como redigido pelo Conselho, 
coloca problemas, na medida em que, no caso de certos tipos de produtos, a lista de 
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ingredientes seria bastante extensa e implicaria a repetição de alergénios, em particular se 
um produto contiver aditivos e ingredientes do mesmo alergénio.

Alteração 199
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 3 

Posição do Conselho Alteração

Quando vários ingredientes ou auxiliares 
tecnológicos de um género alimentício 
sejam derivados de uma única substância 
ou produto enumerados no Anexo II, a 
rotulagem deve indicar claramente cada 
ingrediente ou auxiliar tecnológico em 
causa.

Suprimido

Or. en

Justificação

São conhecidas as vantagens de os consumidores disporem de informações precisas sobre os 
ingredientes alergénicos contidos nos géneros alimentícios. No entanto, a exigência de 
declaração do ingrediente alergénico para cada ingrediente contido no produto, quando já é 
indicada a presença do alergénio, constitui um aumento dos requisitos existentes. Esta 
medida impõe encargos à indústria da UE sem garantir uma protecção acrescida dos 
consumidores alérgicos.

Alteração 200
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 3 

Posição do Conselho Alteração

Quando vários ingredientes ou auxiliares 
tecnológicos de um género alimentício 
sejam derivados de uma única substância 
ou produto enumerados no Anexo II, a 
rotulagem deve indicar claramente cada 
ingrediente ou auxiliar tecnológico em 
causa.

Suprimido
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Or. en

Justificação

A presente alteração visa impedir uma extensa lista de ingredientes em que os alergénios se 
repitam, em particular nos casos em que um produto contenha aditivos e ingredientes do 
mesmo alergénio. É necessário assegurar que as disposições relativas à indicação dos 
alergénios sejam coerentes com a legislação vigente sobre alergénios.

Alteração 201
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 3 

Posição do Conselho Alteração

Quando vários ingredientes ou auxiliares 
tecnológicos de um género alimentício 
sejam derivados de uma única substância 
ou produto enumerados no Anexo II, a 
rotulagem deve indicar claramente cada 
ingrediente ou auxiliar tecnológico em 
causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 202
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 4 

Posição do Conselho Alteração

A indicação das menções referidas na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º não é exigida 
quando a denominação do género 
alimentício fizer claramente referência à 
substância ou ao produto em causa.

A indicação das menções referidas na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º não é exigida 
quando:

a) A denominação do género alimentício 
fizer claramente referência à substância ou 
ao produto em causa;

b) Os ingredientes enumerados no Anexo 



PE460.950v01-00 62/169 AM\861438PT.doc

PT

II de que a substância provenha estiverem 
já incluídos na lista de ingredientes.

Or. en

Justificação

O disposto no terceiro parágrafo do n.º 1 do artigo 21.º, tal como redigido pelo Conselho, 
coloca problemas, na medida em que, no caso de certos tipos de produtos, a lista de 
ingredientes seria bastante extensa e implicaria a repetição de alergénios, em particular se 
um produto contiver aditivos e ingredientes do mesmo alergénio.

Alteração 203
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 4 

Posição do Conselho Alteração

A indicação das menções referidas na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º não é exigida 
quando a denominação do género 
alimentício fizer claramente referência à 
substância ou ao produto em causa.

A indicação das menções referidas na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º não é exigida 
quando:

a) A denominação do género alimentício 
fizer claramente referência à substância ou 
ao produto em causa;
b) O ingrediente enumerado no Anexo II 
de que a substância provenha estiver já 
incluído na lista de ingredientes.

Or. en

Alteração 204
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 4 

Posição do Conselho Alteração

A indicação das menções referidas na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º não é exigida 

A indicação das menções referidas na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º não é exigida 
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quando a denominação do género 
alimentício fizer claramente referência à 
substância ou ao produto em causa.

quando:

a) A denominação do género alimentício 
fizer claramente referência à substância ou 
ao produto em causa;

b) Os ingredientes enumerados no Anexo 
II de que a substância provenha estiverem 
já incluídos na lista de ingredientes.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa impedir uma extensa lista de ingredientes em que os alergénios se 
repitam, em particular nos casos em que um produto contenha aditivos e ingredientes do 
mesmo alergénio. É necessário assegurar que as disposições relativas à indicação dos 
alergénios sejam coerentes com a legislação vigente sobre alergénios.

Alteração 205
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. A fim de assegurar uma melhor 
informação do consumidor e de ter em 
conta os progressos científicos e os 
conhecimentos técnicos mais recentes, a 
Comissão analisa sistematicamente e 
actualiza, se for caso disso, a lista 
constante do Anexo II, através de actos 
delegados, nos termos do artigo 49.º e nas 
condições previstas nos artigos 50.º, 51.º e 
52.º.

2. A fim de assegurar uma melhor 
informação dos consumidores e de ter em 
conta os progressos científicos e os 
conhecimentos técnicos mais recentes, a 
Comissão analisa sistematicamente e 
actualiza, se for caso disso, a lista 
constante do Anexo II, através de actos 
delegados, nos termos do artigo 49.º.

Se imperativos de urgência assim o 
exigirem, aplica-se aos actos delegados 
adoptados ao abrigo do presente artigo o 
procedimento previsto no artigo 52.º.

Or. en
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Alteração 206
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 

Posição do Conselho Alteração

b-A) Em unidades de massa e/ou de 
volume, para os produtos semi-líquidos ou 
viscosos;

Or. en

Alteração 207
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 

Posição do Conselho Alteração

b-A) Em unidades de massa e/ou de 
volume, para os produtos semi-líquidos ou 
viscosos;

Or. en

Justificação

De acordo com a legislação vigente em matéria de pesos e medidas, os Estados-Membros 
podem determinar o modo como deve ser expressa a quantidade líquida em volume e/ou peso 
para os produtos semi-líquidos ou viscosos. É importante manter a actual flexibilidade na 
expressão da quantidade líquida em volume e/ou peso para os produtos semi-líquidos ou 
viscosos.

Alteração 208
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 
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Posição do Conselho Alteração

b-A)  Em unidades de massa e/ou de 
volume, para os produtos semi-líquidos ou 
viscosos;

Or. en

Justificação

É importante manter a actual flexibilidade de que os Estados-Membros dispõem para 
determinar o modo como deve ser expressa a quantidade líquida em volume e/ou peso para 
os produtos semi-líquidos ou viscosos.

Alteração 209
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. A fim de assegurar uma melhor 
compreensão pelo consumidor das 
informações sobre os géneros alimentícios 
contidas na rotulagem, a Comissão pode 
estabelecer, para certos géneros 
alimentícios específicos, um modo de 
expressão da quantidade líquida diferente 
do previsto no n.º 1 do presente artigo, 
através de actos delegados, nos termos do 
artigo 49.º e nas condições previstas nos 
artigos 50.º e 51.º.

2. A fim de assegurar uma melhor 
compreensão pelo consumidor das 
informações sobre os géneros alimentícios 
contidas na rotulagem, a Comissão pode 
estabelecer, para certos géneros 
alimentícios específicos, um modo de 
expressão da quantidade líquida diferente 
do previsto no n.º 1 do presente artigo, 
através de actos delegados, nos termos do 
artigo 49.º.

Or. en

Alteração 210
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 
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Posição do Conselho Alteração

3. A fim de assegurar uma aplicação 
uniforme do modo de indicar a data de 
durabilidade mínima referida na alínea c) 
do ponto 1 do Anexo X, a Comissão pode 
adoptar regras de execução para esse 
efeito, pelo procedimento de 
regulamentação referido no n.º 2 do 
artigo 46.º.

3. A fim de assegurar uma aplicação 
uniforme do modo de indicar a data de 
durabilidade mínima referida na alínea c) 
do ponto 1 do Anexo X, a Comissão pode 
adoptar actos de execução que 
estabeleçam regras de execução para esse 
efeito, pelo processo de exame referido no 
n.º 2 do artigo 46.º.

Or. en

Alteração 211
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2  

Posição do Conselho Alteração

2. A menção do país de origem ou do local 
de proveniência é obrigatória:

2. A menção do país de origem ou do local 
de proveniência é obrigatória:

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

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

b) Para a carne dos códigos da 
Nomenclatura Combinada (NC) 
enumerados no Anexo XI. A aplicação da 
presente alínea está subordinada à adopção 
das regras de execução referidas no n.º 6.

b) Para a carne dos códigos da 
Nomenclatura Combinada (NC) 
enumerados no Anexo XI. A aplicação da 
presente alínea está subordinada à adopção 
das regras de execução referidas no n.º 6.

b-A)  Para os produtos lácteos;
b-B) Para os frutos e produtos hortícolas 
frescos;
b-C) Para outros produtos constituídos 
por um único ingrediente; e
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b-D) Para a carne, as aves de capoeira e o 
peixe utilizados como ingredientes em 
alimentos transformados.
No caso de existirem razões que 
impossibilitem a indicação do país de 
origem, pode ser inserida a seguinte 
menção: "De origem não especificada".

Or. en

Alteração 212
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – frase introdutória 

Posição do Conselho Alteração

2. A menção do país de origem ou do local 
de proveniência é obrigatória:

2. A menção do país de origem ou do local 
de proveniência é obrigatória para:

Or. it

Alteração 213
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parte introdutória 

Posição do Conselho Alteração

2. A menção do país de origem ou do local 
de proveniência é obrigatória:

2. A menção do país ou do local de 
proveniência é obrigatória:

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da alteração da definição de "local de proveniência", aprovada 
pelo PE em primeira leitura, e impede que os produtos sejam vendidos como sendo 
originários do país onde "se realizou a última transformação ou operação de complemento 
de fabrico substancial, economicamente justificada" (como a adição de molho a um produto).



PE460.950v01-00 68/169 AM\861438PT.doc

PT

Alteração 214
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – travessão 1 (novo) 

Posição do Conselho Alteração

- No caso de existirem razões que 
impossibilitem a indicação do país de 
origem ou do local de proveniência para a 
carne, as aves de capoeira e o peixe 
utilizados em alimentos transformados, 
pode ser inserida a seguinte menção: "De 
origem não especificada".

Or. en

Justificação

Se um fabricante decidir recorrer a diferentes fornecedores, poderá não ser possível indicar 
o país de origem ou o local de proveniência.

Alteração 215
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

No que respeita à carne e às aves de 
capoeira, a indicação do país 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 restantes casos, 
devem ser indicados os diferentes locais 
de nascimento, criação e abate.

Or. en

Justificação

Posição do PE em primeira leitura.
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Alteração 216
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

No que respeita à carne e às aves de 
capoeira, a indicação do país 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 restantes casos, 
devem ser indicados os diferentes locais 
de nascimento, criação e abate.
No caso de existirem razões que 
impossibilitem a indicação do país de 
origem, pode ser inserida a seguinte 
menção: "De origem não especificada".

Or. en

Justificação

A presente alteração retoma a posição do Parlamento em primeira leitura.

Alteração 217
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 2 (novo) 

Posição do Conselho Alteração

No caso de existirem razões que 
impossibilitem a indicação do país ou do 
local de proveniência, pode ser inserida a 
seguinte menção: "De origem não 
especificada".

Or. en
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Justificação

Posição do PE em primeira leitura.

Alteração 218
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 25 –n.º 2 – alínea a) 

Posição do Conselho Alteração

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

(a) - carne,

- aves de capoeira;
- leite e produtos lácteos;
- outros produtos constituídos por um 
único ingrediente;
- carne, aves de capoeira e peixe 
utilizados como ingredientes em alimentos 
transformados.
No que respeita à carne e às aves de 
capoeira, a indicação do país 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 restantes casos, 
devem ser indicados os diferentes locais 
de nascimento, criação e abate.
Relativamente a todos os outros géneros 
alimentícios, o país ou o local de 
proveniência são indicados quando a 
omissão desta indicação for susceptível de 
induzir em erro o consumidor quanto ao 
país de origem ou ao local de proveniência 
reais do género alimentício, em especial se 
a informação que acompanha o género 
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alimentício ou o rótulo no seu conjunto 
puderem sugerir que o género alimentício 
tem um país de origem ou um local de 
proveniência diferentes; nestes casos, a 
indicação deve ser feita em conformidade 
com as regras previstas no artigo 49.º e 
nas condições previstas nos artigos 50.º e 
51.º.

Or. it

Justificação
Cf. as alterações 101 e 328 da primeira leitura do Parlamento.

Alteração 219
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea a) 

Posição do Conselho Alteração

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

a) Quando a omissão desta indicação for 
susceptível de induzir em erro o 
consumidor quanto à origem do género 
alimentício, em especial se a informação 
que acompanha o género alimentício ou o 
rótulo no seu conjunto puderem sugerir que 
o género alimentício tem um país ou um 
local de proveniência diferentes;

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da alteração da definição de "local de proveniência", aprovada 
pelo PE em primeira leitura, e impede que os produtos sejam vendidos como sendo 
originários do país onde "se realizou a última transformação ou operação de complemento 
de fabrico substancial, economicamente justificada" (como a adição de molho a um produto).
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Alteração 220
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea b) 

Posição do Conselho Alteração

(b) Para a carne dos códigos da 
Nomenclatura Combinada (NC) 
enumerados no Anexo XI. A aplicação da 
presente alínea está subordinada à 
adopção das regras de execução referidas 
no n.º 6.

Suprimido

Or. it

Alteração 221
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea b) 

Posição do Conselho Alteração

b) Para a carne dos códigos da 
Nomenclatura Combinada (NC) 
enumerados no Anexo XI. A aplicação da 
presente alínea está subordinada à 
adopção das regras de execução referidas 
no n.º 6.

Suprimido

Or. nl

Justificação

A indicação obrigatória do local de proveniência ou do país de origem da carne de suíno, de 
ovino, de caprino e de aves de capoeira imporia aos operadores encargos administrativos 
desnecessários. Devem manter-se as regras vigentes em matéria de rotulagem, segundo as 
quais a origem pode ser indicada a título voluntário, a menos que a omissão desta 
informação possa induzir o consumidor seriamente em erro quanto à verdadeira origem do 
produto.
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Alteração 222
Glenis Willmott, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea b) 

Posição do Conselho Alteração

b) Para a carne dos códigos da 
Nomenclatura Combinada (NC) 
enumerados no Anexo XI. A aplicação da 
presente alínea está subordinada à 
adopção das regras de execução referidas 
no n.º 6.

b) Para toda a carne e aves de capoeira;

Or. en

Justificação

Os consumidores preocupam-se com o bem-estar dos animais e com as implicações 
ambientais relativamente a toda a carne e não apenas a certas categorias.

Alteração 223
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea b) 

Posição do Conselho Alteração

b) Para a carne dos códigos da 
Nomenclatura Combinada (NC) 
enumerados no Anexo XI. A aplicação da 
presente alínea está subordinada à 
adopção das regras de execução referidas 
no n.º 6.

b) - Para a carne;

- Para as aves de capoeira;
- Para os produtos lácteos;
- Para os frutos e produtos hortícolas 
frescos;
- Para outros produtos constituídos por 
um único ingrediente; e
- Para a carne, as aves de capoeira e o 
peixe utilizados como ingredientes em 
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alimentos transformados.
No que respeita à carne e às aves de 
capoeira, a indicação do país 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 restantes casos, 
devem ser indicados os diferentes locais 
de nascimento, criação e abate.
No caso de existirem razões que 
impossibilitem a indicação do país de 
origem, pode ser inserida a seguinte 
menção: "De origem não especificada".

Or. en

Justificação

Alterações 101 e 328 da primeira leitura.

Alteração 224
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – ponto (b) 

Posição do Conselho Alteração

(b) Para a carne dos códigos da 
Nomenclatura Combinada (NC) 
enumerados no Anexo XI. A aplicação da 
presente alínea está subordinada à 
adopção das regras de execução referidas 
no n.º 6.

(b) Para a carne dos códigos da 
Nomenclatura Combinada (NC) 
enumerados no Anexo XI.

Or. fr

Alteração 225
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea b) 
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Posição do Conselho Alteração

b) Para a carne dos códigos da 
Nomenclatura Combinada (NC) 
enumerados no Anexo XI. A aplicação da 
presente alínea está subordinada à 
adopção das regras de execução referidas 
no n.º 6.

b) Para toda a carne e aves de capoeira;

Or. en

Alteração 226
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea b) 

Posição do Conselho Alteração

b) Para a carne dos códigos da 
Nomenclatura Combinada (NC) 
enumerados no Anexo XI. A aplicação da 
presente alínea está subordinada à adopção 
das regras de execução referidas no n.º 6.

b) Para a carne dos códigos da 
Nomenclatura Combinada (NC) 
enumerados no Anexo XI. A aplicação da 
presente alínea está subordinada à adopção 
das regras de execução referidas no n.º 5.

Or. en

Alteração 227
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Jill Evans, Michèle Rivasi, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea b-A) (nova) 

Posição do Conselho Alteração

b-A) Para a carne, as aves de capoeira e o 
peixe utilizados como ingredientes em 
alimentos transformados.

Or. en
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Justificação

É importante que os consumidores conheçam a origem da carne, inclusivamente quando a 
carne é utilizada em alimentos transformados. Caso contrário, os consumidores podem ser 
induzidos em erro, pois podem pressupor que, como o produto transformado é originário de 
um determinado local, a carne deve provir do mesmo local, o que pode não ser o caso. 
Existem muitos consumidores sensíveis ao bem-estar dos animais e ao impacto ambiental do 
transporte de carne para locais distantes, razão pela qual é necessário disponibilizar esta 
informação.

Alteração 228
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 25 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova) 

Posição do Conselho Alteração

(b-A) Ingredientes de um género 
alimentício que representem mais de 50% 
do mesmo.
A aplicação das alíneas b) e c) está 
subordinada à adopção das regras de 
execução referidas no n.º 6.

Or. fr

Justificação

Para melhorar a informação fornecida ao consumidor, deve ser obrigatória a menção da 
origem de um ingrediente que represente 50% ou mais de um alimento transformado. Este 
destaque aplicar-se-ia a um número significativo de produtos, nomeadamente, os produtos 
contendo um único ingrediente.

Alteração 229
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea b-A) (nova) 

Posição do Conselho Alteração

b-A) Para os produtos lácteos;
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Or. en

Justificação

Posição do PE em primeira leitura.

Alteração 230
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea b-B) (nova) 

Posição do Conselho Alteração

b-B) Para os frutos e produtos hortícolas 
frescos;

Or. en

Justificação

Posição do PE em primeira leitura.

Alteração 231
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea b-C) (nova) 

Posição do Conselho Alteração

b-C) Para outros produtos constituídos 
por um único ingrediente;

Or. en

Justificação

Posição do PE em primeira leitura.
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Alteração 232
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea b-D) (nova) 

Posição do Conselho Alteração

b-D) Para a carne, as aves de capoeira e o 
peixe utilizados como ingredientes em 
alimentos transformados.

Or. en

Justificação

Posição do PE em primeira leitura.

Alteração 233
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea b-A) (nova) 

Posição do Conselho Alteração

b-A) Para os produtos lácteos;

Or. en

Justificação

A presente alteração retoma a posição do Parlamento em primeira leitura.

Alteração 234
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea b-B) (nova) 
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Posição do Conselho Alteração

b-B) Para os frutos e produtos hortícolas 
frescos;

Or. en

Justificação

A presente alteração retoma a posição do Parlamento em primeira leitura.

Alteração 235
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 25 – nº 2 – alínea b-C) (nova) 

Posição do Conselho Alteração

b-C) Para outros produtos constituídos 
por um único ingrediente; e

Or. en

Justificação

A presente alteração retoma a posição do Parlamento em primeira leitura.

Alteração 236
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea b-D) (nova) 

Posição do Conselho Alteração

b-D) Para a carne, as aves de capoeira e o 
peixe utilizados como ingredientes em 
alimentos transformados.

Or. en
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Alteração 237
James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea b-A) (nova) 

Posição do Conselho Alteração

b-A) Na condição de este requisito não 
comprometer desnecessariamente práticas 
existentes de produção, comercialização e 
exportação de géneros alimentícios, 
especialmente a nível do comércio 
transfronteiras entre Estados-Membros.

Or. en

Alteração 238
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3 

Posição do Conselho Alteração

3. Quando o país de origem ou o local de 
proveniência do género alimentício forem 
indicados e não forem os mesmos que os 
do seu ingrediente primário;

Suprimido

(a) Deve igualmente ser indicado o país de 
origem ou o local de proveniência do 
ingrediente primário em causa; ou
(b) Deve ser indicado que o país de 
origem ou o local de proveniência do 
ingrediente primário é diferente do país 
de origem ou do local de proveniência do 
género alimentício.
A aplicação do presente número está 
subordinada à adopção das regras de 
execução referidas no n.º 6.

Or. it
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Alteração 239
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3 

Posição do Conselho Alteração

3. Quando o país de origem ou o local de 
proveniência do género alimentício forem 
indicados e não forem os mesmos que os 
do seu ingrediente primário;

Suprimido

a) Deve igualmente ser indicado o país de 
origem ou o local de proveniência do 
ingrediente primário em causa; ou
b) Deve ser indicado que o país de origem 
ou o local de proveniência do ingrediente 
primário é diferente do país de origem ou 
do local de proveniência do género 
alimentício.
A aplicação do presente número está 
subordinada à adopção das regras de 
execução referidas no n.º 6.

Or. nl

Justificação

Há casos em que não é possível indicar um país de origem, devido ao facto de os nutrientes
do produto virem de países diferentes ou a sua origem mudar diariamente. As regras vigentes 
em matéria de rotulagem estipulam que a origem pode ser indicada a título voluntário, a 
menos que a omissão desta informação possa induzir o consumidor seriamente em erro 
quanto à verdadeira origem do produto.

Alteração 240
Andres Perello Rodriguez

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3 
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Posição do Conselho Alteração

3. Quando o país de origem ou o local de 
proveniência do género alimentício forem 
indicados e não forem os mesmos que os 
do seu ingrediente primário;

Suprimido

(a) Deve igualmente ser indicado o país de 
origem ou o local de proveniência do 
ingrediente primário em causa; ou
(b) Deve ser indicado que o país de 
origem ou o local de proveniência do 
ingrediente primário é diferente do país 
de origem ou do local de proveniência do 
género alimentício.
A aplicação do presente número está 
subordinada à adopção das regras de 
execução referidas no n.º 6.

Or. es

Alteração 241
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória 

Posição do Conselho Alteração

Quando o país de origem ou o local de 
proveniência do género alimentício forem 
indicados e não forem os mesmos que os 
do seu ingrediente primário;

Suprimido

a) Deve igualmente ser indicado o país de 
origem ou o local de proveniência do 
ingrediente primário em causa; ou
b) Deve ser indicado que o país de origem 
ou o local de proveniência do ingrediente 
primário é diferente do país de origem ou 
do local de proveniência do género 
alimentício.

Or. en
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Justificação

Alteração aprovada pelo Parlamento em primeira leitura (alteração 172). Não existem 
provas de que seja necessário alargar os requisitos em matéria de indicação da origem aos 
ingredientes primários e essa medida causaria numerosos problemas aos operadores do 
sector alimentar.

Alteração 242
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória 

Posição do Conselho Alteração

Quando o país de origem ou o local de 
proveniência do género alimentício forem 
indicados e não forem os mesmos que os 
do seu ingrediente primário;

Suprimido

a) Deve igualmente ser indicado o país de 
origem ou o local de proveniência do 
ingrediente primário em causa; ou
b) Deve ser indicado que o país de origem 
ou o local de proveniência do ingrediente 
primário é diferente do país de origem ou 
do local de proveniência do género 
alimentício.

Or. en

Justificação

Alteração aprovada pelo Parlamento em primeira leitura (alteração 172). Não existem 
provas de que seja necessário aplicar requisitos em matéria de indicação da origem aos 
ingredientes primários; essa medida causaria problemas de carácter prático aos operadores 
do sector alimentar e comprometeria a simplificação, a clareza e a coerência.

Alteração 243
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória 
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Posição do Conselho Alteração

Quando o país de origem ou o local de 
proveniência do género alimentício forem 
indicados e não forem os mesmos que os 
do seu ingrediente primário;

Suprimido

a) Deve igualmente ser indicado o país de 
origem ou o local de proveniência do 
ingrediente primário em causa; ou
b) Deve ser indicado que o país de origem 
ou o local de proveniência do ingrediente 
primário é diferente do país de origem ou 
do local de proveniência do género 
alimentício.

Or. en

Alteração 244
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória 

Posição do Conselho Alteração

Quando o país de origem ou o local de 
proveniência do género alimentício forem 
indicados e não forem os mesmos que os 
do seu ingrediente primário;

Quando o país ou o local de proveniência 
do género alimentício forem indicados e 
não forem os mesmos que os do seu 
ingrediente primário;

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da alteração da definição de "local de proveniência", aprovada 
pelo PE em primeira leitura, e impede que os produtos sejam vendidos como sendo 
originários do país onde "se realizou a última transformação ou operação de complemento 
de fabrico substancial, economicamente justificada" (como a adição de molho a um produto).
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Alteração 245
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) 

Posição do Conselho Alteração

a) Deve igualmente ser indicado o país de 
origem ou o local de proveniência do 
ingrediente primário em causa; ou

a) Deve igualmente ser indicado o país ou 
o local de proveniência do ingrediente 
primário em causa; ou

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da alteração da definição de "local de proveniência", aprovada 
pelo PE em primeira leitura, e impede que os produtos sejam vendidos como sendo 
originários do país onde "se realizou a última transformação ou operação de complemento 
de fabrico substancial, economicamente justificada" (como a adição de molho a um produto).

Alteração 246
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova) 

Posição do Conselho Alteração

a-A) O nome ou endereço do operador do 
sector alimentar aposto no rótulo não 
constitui uma indicação do país de origem 
ou do local de proveniência do género 
alimentício em questão;

Or. fr

Alteração 247
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b) 

Posição do Conselho Alteração

b) Deve ser indicado que o país de origem b) Deve ser indicado que o país ou o local 
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ou o local de proveniência do ingrediente 
primário é diferente do país de origem ou 
do local de proveniência do género 
alimentício.

de proveniência do ingrediente primário é 
diferente do país ou do local de 
proveniência do género alimentício.

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da alteração da definição de "local de proveniência", aprovada 
pelo PE em primeira leitura, e impede que os produtos sejam vendidos como sendo 
originários do país onde "se realizou a última transformação ou operação de complemento 
de fabrico substancial, economicamente justificada" (como a adição de molho a um produto).

Alteração 248
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 2 

Posição do Conselho Alteração

A aplicação do presente número está 
subordinada à adopção das regras de 
execução referidas no n.º 6.

A aplicação do presente número está 
subordinada à adopção das regras de 
execução referidas no n.º 5.

Or. en

Alteração 249
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4 

Posição do Conselho Alteração

4. No prazo de cinco anos a contar da 
data de aplicação da alínea b) do n.º 2, a 
Comissão deve apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho para 
avaliar a menção obrigatória do país de 
origem ou do local de proveniência para 
os produtos referidos nessa alínea.

Suprimido
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Or. it

Alteração 250
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4 

Posição do Conselho Alteração

4. No prazo de cinco anos a contar da 
data de aplicação da alínea b) do n.º 2, a 
Comissão deve apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho para 
avaliar a menção obrigatória do país de 
origem ou do local de proveniência para 
os produtos referidos nessa alínea.

Suprimido

Or. nl

Justificação

Devem manter-se as actuais regras em matéria de rotulagem, segundo as quais a origem 
pode ser indicada a título voluntário, a menos que a omissão desta informação possa induzir 
o consumidor seriamente em erro quanto à verdadeira origem do produto.

Alteração 251
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5 

Posição do Conselho Alteração

5. Até …*, a Comissão deve apresentar 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho para avaliar a menção 
obrigatória do país de origem ou do local 
de proveniência para:

Suprimido

(a) Os tipos de carne distintos da carne de 
bovino e dos referidos na alínea b) do 
n.º 2;
(b) O leite;
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(c) O leite utilizado como ingrediente em 
produtos lácteos;
(d) A carne utilizada como ingrediente;
(e) Géneros alimentícios não 
transformados;
(f) Produtos constituídos por um único 
ingrediente;
(g) e ingredientes que representem mais 
de 50% de um género alimentício.
Os relatórios devem ter em conta a 
necessidade de informar o consumidor, a 
viabilidade da apresentação da menção 
obrigatória a que se refere o primeiro 
parágrafo e uma análise dos custos e dos
benefícios inerentes à introdução dessas 
medidas, incluindo o impacto jurídico no 
mercado interno e o impacto no comércio 
internacional.
A Comissão pode fazer acompanhar esses 
relatórios de propostas para alterar as 
disposições relevantes da União.
__________________
39. * JO: inserir data correspondente três 
anos a contar da data da entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. it

Alteração 252
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5 

Posição do Conselho Alteração

5. Até …39, a Comissão deve apresentar 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho para avaliar a menção 
obrigatória do país de origem ou do local 
de proveniência para:

Suprimido

a) Os tipos de carne distintos da carne de 
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bovino e dos referidos na alínea b) do 
n.º 2;
b) O leite;
c) O leite utilizado como ingrediente em 
produtos lácteos;
d) A carne utilizada como ingrediente;
e) Géneros alimentícios não 
transformados;
f) Produtos constituídos por um único 
ingrediente;
g) Ingredientes de um género alimentício 
que representem mais de 50% do mesmo.
Os relatórios devem ter em conta a 
necessidade de informar o consumidor, a 
viabilidade da apresentação da menção 
obrigatória a que se refere o primeiro 
parágrafo e uma análise dos custos e dos 
benefícios inerentes à introdução dessas 
medidas, incluindo o impacto jurídico no 
mercado interno e o impacto no comércio 
internacional.
A Comissão pode fazer acompanhar esses 
relatórios de propostas para alterar as 
disposições relevantes da União.
__________________
39. * JO: três anos a contar da data da 
entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. nl

Justificação

É necessário velar por que a indicação obrigatória da origem e proveniência das carnes de 
suíno, de ovino, de caprino e de aves não seja interpretada como indicação de qualidade. O 
mesmo é válido para o leite utilizado em produtos lácteos e os restantes produtos 
mencionados. Os géneros alimentícios devem ter uma qualidade elevada em todo o território 
da UE, independentemente do Estado-Membro onde sejam produzidos. A indicação 
obrigatória da origem aumentará os encargos administrativos das empresas.



PE460.950v01-00 90/169 AM\861438PT.doc

PT

Alteração 253
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5 

Posição do Conselho Alteração

5. Até …*, a Comissão deve apresentar 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho para avaliar a menção 
obrigatória do país de origem ou do local 
de proveniência para:

Suprimido

a) Os tipos de carne distintos da carne de 
bovino e dos referidos na alínea b) do 
n.º 2;
b) O leite;
c) O leite utilizado como ingrediente em 
produtos lácteos;
d) A carne utilizada como ingrediente;
e) Géneros alimentícios não 
transformados;
f) Produtos constituídos por um único 
ingrediente;
g) Ingredientes de um género alimentício 
que representem mais de 50% do mesmo.
Os relatórios devem ter em conta a 
necessidade de informar o consumidor, a 
viabilidade da apresentação da menção 
obrigatória a que se refere o primeiro 
parágrafo e uma análise dos custos e dos 
benefícios inerentes à introdução dessas 
medidas, incluindo o impacto jurídico no 
mercado interno e o impacto no comércio 
internacional.
A Comissão pode fazer acompanhar esses 
relatórios de propostas para alterar as 
disposições relevantes da União.
__________________
* JO: inserir data correspondente a três 
anos a contar da data da entrada em vigor 
do presente regulamento.
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Or. en

Alteração 254
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5 – parágrafo 1 

Posição do Conselho Alteração

Até …*, a Comissão deve apresentar 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho para avaliar a menção 
obrigatória do país de origem ou do local 
de proveniência para:

Suprimido

a) Os tipos de carne distintos da carne de 
bovino e dos referidos na alínea b) do 
n.º 2;
b) O leite;
c) O leite utilizado como ingrediente em 
produtos lácteos;
d) A carne utilizada como ingrediente;
e) Géneros alimentícios não 
transformados;
f) Produtos constituídos por um único 
ingrediente;
g) Ingredientes de um género alimentício 
que representem mais de 50% do mesmo.
__________________
* JO: inserir data correspondente a três 
anos a contar da data da entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 255
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5 – parágrafo 1 - parte introdutória 
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Posição do Conselho Alteração

Até …*, a Comissão deve apresentar 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho para avaliar a menção obrigatória 
do país de origem ou do local de 
proveniência para:

Até …, a Comissão deve apresentar 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho para avaliar a menção obrigatória 
do país ou do local de proveniência para:

__________________
* JO: inserir data correspondente a três 
anos a contar da data da entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da alteração da definição de "local de proveniência", aprovada 
pelo PE em primeira leitura, e impede que os produtos sejam vendidos como sendo 
originários do país onde "se realizou a última transformação ou operação de complemento 
de fabrico substancial, economicamente justificada" (como a adição de molho a um produto).

Alteração 256
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5 – alínea h) (nova) 

Posição do Conselho Alteração

h) O uísque.

Or. en

Justificação

O uísque vendido na UE tem normalmente a indicação do seu país de origem, e os 
consumidores atribuem grande importância a esta informação. Alguns uísques não 
apresentam indicações de origem, mas utilizam outras indicações que sugerem que são 
originários de um dos principais países produtores de uísque quando não o são. É, por isso, 
apropriado que o uísque seja incluído na lista de géneros alimentícios que a Comissão 
avaliará para determinar se a indicação do país de origem deve ser ou não obrigatória.
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Alteração 257
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea f) 

Posição do Conselho Alteração

(f) Produtos constituídos por um único 
ingrediente;

Suprimido

Or. fr

Alteração 258
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea g) 

Posição do Conselho Alteração

(g) Ingredientes de um género alimentício 
que representem mais de 50% do mesmo.

Suprimido

Or. fr

Alteração 259
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5 – parágrafo 2 

Posição do Conselho Alteração

Os relatórios devem ter em conta a 
necessidade de informar o consumidor, a 
viabilidade da apresentação da menção 
obrigatória a que se refere o primeiro 
parágrafo e uma análise dos custos e dos 
benefícios inerentes à introdução dessas 
medidas, incluindo o impacto jurídico no 
mercado interno e o impacto no comércio 
internacional.

Os relatórios devem ter em conta a 
necessidade de informar o consumidor, a 
viabilidade da apresentação da menção 
obrigatória a que se refere o primeiro 
parágrafo, a determinar na sequência de 
uma abordagem caso a caso ao nível 
geográfico adequado, tendo em conta as 
especificidades do produto em questão, e 
uma análise dos custos e dos benefícios 
inerentes à introdução dessas medidas, 
incluindo o impacto jurídico no mercado 
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interno e o impacto no comércio 
internacional.

Or. en

Alteração 260
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5 – parágrafo 2 

Posição do Conselho Alteração

Os relatórios devem ter em conta a 
necessidade de informar o consumidor, a 
viabilidade da apresentação da menção 
obrigatória a que se refere o primeiro 
parágrafo e uma análise dos custos e dos 
benefícios inerentes à introdução dessas 
medidas, incluindo o impacto jurídico no 
mercado interno e o impacto no comércio 
internacional.

Os relatórios devem ter em conta a 
necessidade de informar o consumidor, a 
viabilidade da apresentação da menção 
obrigatória a que se refere o primeiro 
parágrafo, a determinar na sequência de 
uma abordagem caso a caso ao nível 
geográfico adequado, tendo em conta as 
especificidades dos produtos em questão,
e uma análise dos custos e dos benefícios 
inerentes à introdução dessas medidas, 
incluindo o impacto jurídico no mercado 
interno e o impacto no comércio 
internacional.

Or. en

Justificação

A proposta relativa à informação sobre os géneros alimentícios deve ter em conta o pacote 
"Qualidade" que está a ser debatido na Comissão AGRI do Parlamento Europeu. O pacote 
"Qualidade" cria uma base jurídica para a indicação no rótulo do local de produção, no 
contexto das normas de comercialização. A proposta relativa à informação sobre os géneros 
alimentícios deve examinar a possibilidade de criação de um quadro para o país de origem e 
o local de proveniência, mas não prever a indicação dos ingredientes, bem como adaptar a 
formulação das disposições jurídicas.

Alteração 261
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5 – parágrafo 3-A) (novo) 
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Posição do Conselho Alteração

O nome ou endereço do operador do 
sector alimentar aposto no rótulo não 
constitui uma indicação do país de origem 
ou do local de proveniência do género 
alimentício em questão.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa garantir a coerência com o já indicado na última frase do 
considerando 31 da posição comum do Conselho.

Alteração 262
János Áder

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

5-A. O nome ou endereço do operador do 
sector alimentar aposto no rótulo não 
constitui uma indicação do país de origem 
ou do local de proveniência do género 
alimentício em questão.

Or. en

Alteração 263
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 6 

Posição do Conselho Alteração

6. Até …*, a Comissão deve adoptar as 
regras de execução da alínea b) do n.º 2 e 
do n.º 3 do presente artigo, pelo 
procedimento de regulamentação referido 

Suprimido
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no n.º 2 do artigo 46.

__________________
40. * JO: inserir data correspondente dois 
anos a contar da data da entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. it

Alteração 264
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 6 

Posição do Conselho Alteração

6. Até …40, a Comissão deve adoptar as 
regras de execução da alínea b) do n.º 2 e 
do n.º 3 do presente artigo, pelo 
procedimento de regulamentação referido 
no n.º 2 do artigo 46.º.

Suprimido

__________________
40. * JO: inserir data correspondente a 
dois anos a contar da data da entrada em 
vigor do presente regulamento.

Or. nl

Justificação

A indicação obrigatória do local de proveniência ou do país de origem da carne de suíno, de 
ovino, de caprino e de aves de capoeira imporia aos operadores encargos administrativos 
desnecessários. Devem manter-se as regras vigentes que estipulam que a origem pode ser 
indicada a título voluntário, a menos que a omissão desta informação possa induzir o 
consumidor seriamente em erro quanto à verdadeira origem do produto. O mesmo é válido 
para os produtos referidos no n.º 5 do artigo 5.º.

Alteração 265
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 6 
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Posição do Conselho Alteração

6. Até …, a Comissão deve adoptar as 
regras de execução da alínea b) do n.º 2 e 
do n.º 3 do presente artigo, pelo 
procedimento de regulamentação referido 
no n.º 2 do artigo 46.º.

6. Até …, a Comissão deve adoptar as 
regras de execução da alíneas b) e c) do 
n.º 2 e do n.º 3 do presente artigo, pelo 
procedimento de regulamentação referido 
no n.º 2 do artigo 46.º.

__________________ __________________
40JO: inserir data correspondente a dois 
anos a contar da data da entrada em vigor 
do presente regulamento. 

40OJ: inserir data correspondente a dois 
anos a contar da data da entrada em vigor 
do presente regulamento. 

Or. fr

Alteração 266
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 6 

Posição do Conselho Alteração

6. Até …*, a Comissão deve adoptar as 
regras de execução da alínea b) do n.º 2 e do 
n.º 3 do presente artigo, pelo procedimento 
de regulamentação referido no n.º 2 do 
artigo 46.

4-A. Até …*, a Comissão deve adoptar as 
regras de execução da alínea b) do n.º 2 e 
do n.º 3 do presente artigo, pelo 
procedimento de regulamentação referido 
no n.º 2 do artigo 46.

__________________ __________________
* JO: inserir data correspondente a três anos 
a contar da data da entrada em vigor do 
presente regulamento.

* JO: inserir data correspondente a três anos 
a contar da data da entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 267
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Rosario 
Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 25-A (novo) 
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Posição do Conselho Alteração

O nome ou endereço do operador do 
sector alimentar aposto no rótulo não 
constitui uma indicação do país de origem 
ou do local de proveniência do género 
alimentício em questão.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa clarificar, no artigo 25.º sobre a indicação da origem no rótulo, o 
que já foi indicado na última frase do considerando 31 do texto do Conselho.

Alteração 268
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 25-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

O nome ou endereço do operador do 
sector alimentar aposto no rótulo não 
constitui uma indicação do país de origem 
ou do local de proveniência do género 
alimentício em questão.

Or. en

Alteração 269
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. A Comissão pode adoptar regras 
pormenorizadas relativas à aplicação do 
n.º 1 do presente artigo a determinados 
géneros alimentícios, pelo procedimento 

2. A Comissão pode adoptar actos de 
execução que estabeleçam regras 
pormenorizadas relativas à aplicação do 
n.º 1 do presente artigo a determinados 
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de regulamentação referido no n.º 2 do 
artigo 46.º.

géneros alimentícios, pelo processo de 
exame referido no n.º 2 do artigo 46.º.

Or. en

Alteração 270
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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

Posição do Conselho Alteração

b) Quantidade de lípidos, ácidos gordos 
saturados, hidratos de carbono, açúcares, 
proteínas e sal.

b) Quantidade de lípidos, ácidos gordos 
saturados, ácidos gordos trans, hidratos de 
carbono, açúcares, proteínas e sal.

Or. en

Alteração 271
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

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

Posição do Conselho Alteração

b) Quantidade de lípidos, ácidos gordos 
saturados, hidratos de carbono, açúcares, 
proteínas e sal.

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

Or. en

Justificação

Os nutrientes e o valor energético são os elementos mais importantes para os consumidores, 
razão pela qual devem ser indicados na parte da frente da embalagem.

Alteração 272
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b) 
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Posição do Conselho Alteração

b) Quantidade de lípidos, ácidos gordos 
saturados, hidratos de carbono, açúcares, 
proteínas e sal.

b) Quantidade de lípidos, ácidos gordos 
trans artificiais, ácidos gordos saturados, 
hidratos de carbono, açúcares, proteínas e 
sal.

Or. en

Justificação

Partes da alteração 144 da primeira leitura.

Alteração 273
Frédérique Ries

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

Posição do Conselho Alteração

b) Quantidade de lípidos, ácidos gordos 
saturados, hidratos de carbono, açúcares, 
proteínas e sal.

b) Quantidade de lípidos, ácidos gordos 
saturados, hidratos de carbono, açúcares, 
proteínas, ácidos gordos trans artificiais e 
sal.

Or. en

Justificação

Embora, graças aos esforços envidados para alterar a situação, os níveis dos ácidos gordos 
trans industriais contidos nos alimentos tenham baixado significativamente nos últimos anos, 
os dados disponíveis indicam que um consumo excessivo de ácidos gordos trans artificiais 
tem efeitos nocivos para a saúde e contribui para aumentar o risco de doenças coronárias. 
Por outro lado, a indicação no rótulo dos ácidos gordos trans naturais, produzidos no rúmen 
dos bovinos e, por isso, naturalmente presentes na carne e no leite, não se justifica sob o 
ponto de vista da saúde pública.

Alteração 274
Andres Perello Rodriguez

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b) 
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Posição do Conselho Alteração

(b) Quantidade de lípidos, ácidos gordos 
saturados, hidratos de carbono, açúcares, 
proteínas e sal.

(b) Quantidade de lípidos, ácidos gordos 
saturados, gorduras trans, hidratos de 
carbono, açúcares, proteínas e sal.

Or. es

Justificação

Cf. alteração 144 da primeira leitura.

Alteração 275
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

Posição do Conselho Alteração

(b) Quantidade de lípidos, ácidos gordos 
saturados, hidratos de carbono, açúcares, 
proteínas e sal.

(b) Quantidade de lípidos, ácidos gordos 
saturados, hidratos de carbono, açúcares, 
antioxidantes naturais (característicos da 
matéria-prima de origem), proteínas e sal.

Or. it

Alteração 276
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova) 

Posição do Conselho Alteração

b-A) Quantidade de proteínas, hidratos de 
carbono e ácidos gordos trans.

Or. en

Justificação

Estes nutrientes são importantes para os consumidores, razão pela qual devem ser 
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obrigatoriamente indicados na parte de trás da embalagem.

Alteração 277
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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

Posição do Conselho Alteração

a) Ácidos gordos trans; Suprimido

Or. en

Alteração 278
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Kartika Tamara Liotard, Carl 
Schlyter

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

Posição do Conselho Alteração

a) Ácidos gordos trans; Suprimido

Or. en

Justificação

A indicação facultativa dos ácidos gordos trans no rótulo induz em erro, pelo que deve ser 
obrigatória na parte de trás da embalagem.

Alteração 279
Frédérique Ries

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

Posição do Conselho Alteração

a) Ácidos gordos trans; Suprimido

Or. en
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Justificação

Ver alteração à alínea b) do primeiro parágrafo do n.º 1 do artigo 29.º, bem como a 
alteração 146 aprovada em primeira leitura.

Alteração 280
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 29 – ponto 2 – alínea d-A) (nova) 

Posição do Conselho Alteração

d-A) Colesterol;

Or. en

Justificação

Compromisso entre o Conselho e o PE por ocasião da primeira leitura no sentido de tornar 
mais exaustiva a lista de nutrientes indicados a título facultativo.

Alteração 281
Esther de Lange

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

Posição do Conselho Alteração

f-A) Sódio;

Or. en

Justificação

Compromisso entre o Conselho e o PE por ocasião da primeira leitura no sentido de tornar 
mais exaustiva a lista de nutrientes indicados a título facultativo.

Alteração 282
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – alínea f-A) (nova) 
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Posição do Conselho Alteração

f-A) Sódio;

Or. fr

Justificação

O sódio está naturalmente presente em alguns alimentos e ingredientes que não contêm sal 
(iogurte e leite, por exemplo). O consumidor deve poder inteirar-se do verdadeiro teor de 
sódio de um alimento.  Assim, os operadores poderiam clarificar e completar as informações 
obrigatórias sobre o sal.

Alteração 283
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3 

Posição do Conselho Alteração

3. Quando a rotulagem de um género 
alimentício pré-embalado contiver a 
declaração nutricional obrigatória referida 
no n.º 1, podem ser repetidas as 
informações sobre o valor energético e 
sobre a quantidade de lípidos, ácidos 
gordos saturados, açúcares e sal.

3. Quando a rotulagem de um género 
alimentício pré-embalado contiver a 
declaração nutricional obrigatória referida 
no n.º 1, devem ser repetidas as 
informações sobre o valor energético e 
sobre a quantidade de lípidos, ácidos 
gordos saturados, açúcares e sal, utilizando 
um sistema de rotulagem simplificado em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 33.º.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao n.º 3 do artigo 33.º.

Alteração 284
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3 
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Posição do Conselho Alteração

3. Quando a rotulagem de um género 
alimentício pré-embalado contiver a 
declaração nutricional obrigatória referida 
no n.º 1, podem ser repetidas as 
informações sobre o valor energético e 
sobre a quantidade de lípidos, ácidos 
gordos saturados, açúcares e sal.

3. Quando a rotulagem de um género 
alimentício pré-embalado contiver a 
declaração nutricional obrigatória referida 
no n.º 1 do artigo 29.º, devem ser repetidas 
as informações sobre o valor energético no 
campo de visão principal. Além disso, 
deve ser igualmente repetida a quantidade 
de lípidos, ácidos gordos saturados, 
açúcares e sal.

Or. en

Justificação

A informação sobre o valor energético é a informação mais importante para os 
consumidores, razão pela qual, para além de ser indicada na tabela nutricional obrigatória, 
deve ser repetida na parte da frente da embalagem. Além disso, deve ser igualmente possível 
repetir, a título facultativo, os nutrientes mais importantes (lípidos, ácidos gordos saturados, 
açúcares e sal).

Alteração 285
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 

Posição do Conselho Alteração

4. Em derrogação do n.º 1 do artigo 35.º, 
quando o rótulo dos produtos referidos no 
n.º 4 do artigo 16.º incluir uma declaração 
nutricional, o conteúdo da declaração pode 
limitar-se apenas ao valor energético.

4. Em derrogação do n.º 1 do artigo 35.º, 
quando o rótulo dos produtos referidos no 
n.º 4 do artigo 16.º incluir uma declaração 
nutricional, o conteúdo da declaração pode 
limitar-se apenas ao valor energético e ao 
teor de açúcar.

Or. en

Alteração 286
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2 
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Posição do Conselho Alteração

2. A Comissão pode adoptar, através de 
actos delegados, nos termos do artigo 49.º 
e nas condições previstas nos artigos 50.º 
e 51.º, factores de conversão para as 
vitaminas e os sais minerais referidos na 
parte A, ponto 1, do Anexo XIII, a fim de 
calcular com maior precisão o teor dessas 
vitaminas e sais minerais nos géneros 
alimentícios. Esses factores de conversão 
devem ser aditados ao Anexo XIV.

2. A Comissão pode adoptar, através de 
actos delegados, nos termos do artigo 49.º, 
factores de conversão para as vitaminas e 
os sais minerais referidos na parte A, 
ponto 1, do Anexo XIII, a fim de calcular 
com maior precisão o teor dessas vitaminas 
e sais minerais nos géneros alimentícios. 
Esses factores de conversão devem ser 
aditados ao Anexo XIV.

Or. en

Alteração 287
Renate Sommer

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

Posição do Conselho Alteração

A Comissão pode adoptar, pelo 
procedimento de regulamentação referido 
no n.º 2 do artigo 46.º, regras 
pormenorizadas para a aplicação uniforme 
deste número no que respeita à precisão 
dos valores declarados, por exemplo no 
que se refere aos desvios entre os valores 
declarados e os valores observados em 
controlos oficiais.

A Comissão pode adoptar, pelo processo 
de exame referido no n.º 2 do artigo 46.º, 
actos de execução que estabeleçam regras 
pormenorizadas para a aplicação uniforme 
deste número no que respeita à precisão 
dos valores declarados, por exemplo no 
que se refere aos desvios entre os valores 
declarados e os valores observados em 
controlos oficiais.

Or. en

Alteração 288
Dagmar Roth-Behrendt, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 
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Posição do Conselho Alteração

2. O valor energético e as quantidades de
nutrientes referidos nos n.ºs 1 a 5 do 
artigo 29.º devem ser expressos por 100 g 
ou por 100 ml.

2. A "declaração nutricional obrigatória 
do verso da embalagem" deve incluir o 
valor energético expresso em kcal e todos 
os nutrientes obrigatórios referidos no n.º 
1 do artigo 29.º e, se for caso disso, os 
nutrientes a indicar facultativamente 
referidos no n.º 2 do artigo 29.º.
Devem ser expressos de forma apropriada, 
pela ordem de apresentação prevista no 
Anexo XV, tanto por 100 g/ml como por 
porção.

A declaração em causa deve ser 
apresentada sob a forma de quadro, com 
alinhamento dos números.

Or. en

Justificação

Primeira leitura - alteração 313.

Alteração 289
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4 

Posição do Conselho Alteração

4. Para além da forma de expressão 
referida no n.º 2 do presente artigo, o valor 
energético e as quantidades de nutrientes 
referidos nos n.ºs 1, 3, 4 e 5 do artigo 29.º 
podem ser expressos, conforme o caso, em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do Anexo XIII, por 
100 g ou por 100 ml.

4. Para além da forma de expressão 
referida no n.º 2 do presente artigo, o valor 
energético e as quantidades de matérias 
gordas, ácidos gordos saturados, açúcares 
e sal devem ser expressos em percentagem 
das doses de referência definidas na parte 
B do Anexo XIII, por 100 g ou por 100 ml.

Or. en
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Justificação

Os consumidores necessitam de uma referência para determinarem o seu consumo diário de 
um determinado nutriente. A indicação de que um nutriente contém 7 gramas de sal por 100 
gramas não esclarece o consumidor sobre a dose diária média recomendada.

Alteração 290
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4 

Posição do Conselho Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
da expressão da declaração nutricional por 
porção e por unidade de consumo, e de 
proporcionar ao consumidor uma base 
uniforme de comparação, a Comissão pode
adoptar, tendo em conta os padrões de 
consumo reais dos consumidores e as 
recomendações nutricionais, regras sobre a 
expressão por porção ou por unidade de 
consumo para categorias específicas de 
géneros alimentícios, pelo procedimento 
de regulamentação referido no n.º 2 do 
artigo 46.º.

4. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
da expressão da declaração nutricional por 
porção e por unidade de consumo, e de 
proporcionar ao consumidor uma base 
uniforme de comparação, a Comissão deve
adoptar, por meio de actos de execução e
tendo em conta os padrões de consumo 
reais dos consumidores e as 
recomendações nutricionais, regras sobre a 
expressão por porção ou por unidade de 
consumo para categorias específicas de 
géneros alimentícios, pelo processo de 
exame referido no n.º 2 do artigo 46.º.

Or. en

Alteração 291
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 

Posição do Conselho Alteração

1. As menções referidas nos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 29.º devem ser incluídas no mesmo 
campo visual. Devem ser apresentadas em 
conjunto, num formato claro e, conforme 
adequado, pela ordem de apresentação 
prevista no Anexo XV.

1. As menções referidas nas alíneas a) e b) 
do n.º 1 do artigo 29.º devem ser 
apresentadas na frente da embalagem e 
incluir o valor energético expresso em 
kcal, tal como referido na alínea a) do n.º 
1 do artigo 29.º, e os nutrientes 
obrigatórios, nos termos da alínea b) do 
n.º 1 do artigo 29.º, expressos em gramas. 
Devem ser apresentadas em conjunto, num 
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formato claro e, conforme adequado, pela 
ordem de apresentação prevista no 
Anexo XV.

Or. en

Justificação

Estes nutrientes são os elementos mais importantes para os consumidores, razão pela qual 
devem ser indicados na parte da frente da embalagem.

Alteração 292
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 

Posição do Conselho Alteração

1. As menções referidas nos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 29.º devem ser incluídas no mesmo 
campo visual. Devem ser apresentadas em 
conjunto, num formato claro e, conforme 
adequado, pela ordem de apresentação 
prevista no Anexo XV.

1. As menções referidas nos n.ºs 1, 2 e 3 do 
artigo 29.º devem ser incluídas no mesmo 
campo visual. Devem ser apresentadas em 
conjunto, num formato claro e, conforme 
adequado, pela ordem de apresentação 
prevista no Anexo XV.

Or. en

Alteração 293
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. As menções referidas nos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 29.º devem ser apresentadas, se o 
espaço o permitir, em formato tabular,
com os números alinhados. Se o espaço 
não for suficiente, a declaração deve 
figurar em formato linear.

2. As menções referidas nos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 29.º devem ser apresentadas na 
parte de trás da embalagem, em formato 
tabular, se o espaço o permitir, com os 
números alinhados. Se o espaço não for 
suficiente, a declaração deve figurar em 
formato linear e, se adequado, pela ordem 
de apresentação prevista no Anexo XV.
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Or. en

Alteração 294
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Rosario Crocetta

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

2-A. O valor energético, expresso em kcal 
por 100 g ou 100 ml ou por porção, deve 
ser repetido no canto inferior direito da 
frente da embalagem, num quadro com 
caracteres de 3 mm.

Or. en

Justificação

A presente alteração constitui um compromisso razoável entre as posições do PE e do 
Conselho. O PE prevê a indicação obrigatória do valor energético (por 100 g/ml e, a título 
opcional, por porção) no canto inferior direito da frente da embalagem. O Conselho, por seu 
lado, prevê apenas a "repetição" facultativa na frente da embalagem de cinco nutrientes já 
indicados no verso da embalagem por 100 g/ml, o que pode induzir em erro relativamente a 
produtos comercializados em embalagens de dimensões superiores a 100 g/ml, a saber, 
bebidas não alcoólicas ou cereais. Por esta razão, a indicação do valor energético por 
porção parece ser mais relevante.

Alteração 295
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

2-A. O valor energético, expresso em kcal 
por 100 g ou 100 ml ou por porção, deve 
ser repetido no canto inferior direito da 
frente da embalagem, num quadro com 
caracteres de 3 mm.
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Or. en

Alteração 296
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

2-A. O valor energético, expresso em kcal 
por porção, deve ser repetido, num 
formato claro e rodeado por um contorno, 
no campo de visão principal.

Or. en

Justificação

A informação sobre o valor energético é muito importante para os consumidores, razão pela 
qual, para além de ser indicada na tabela nutricional obrigatória, deve ser repetida na parte 
da frente da embalagem. Enquanto a informação contida na tabela nutricional (expressa por 
100 g/100 ml) assegura a comparabilidade abstracta de produtos diferentes, a informação 
adicional sobre o valor energético (expressa por porção) indica ao consumidor o teor 
calórico concreto da porção.

Alteração 297
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

2-A. A informação sobre o valor 
energético e as quantidades de matérias 
gordas, ácidos gordos saturados, açúcares 
e sal devem ser repetidos na frente da 
embalagem e expressos por 100 g/ml, 
podendo ser igualmente expressos por 
porção.

Or. en
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Justificação

A presente alteração retoma a posição do Parlamento Europeu em primeira leitura.

Alteração 298
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

2-A. O valor energético, expresso em kcal 
por 100 g ou 100 ml ou por porção, deve 
ser repetido no canto inferior direito da 
frente da embalagem, num quadro com 
caracteres de 3 mm.

Or. en

Justificação

O valor energético é uma informação essencial para os consumidores quando estes 
seleccionam géneros alimentícios com vista a manter um peso saudável. 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 com conhecimento de causa, com base nas suas 
necessidades individuais, pois são fornecidas informações imediatamente perceptíveis e 
factuais que lhes permitem avaliar o lugar que um produto ocupa na sua dieta diária.

Alteração 299
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

2-A. O valor energético, expresso em kcal 
por porção, deve ser repetido, num 
formato claro, no campo de visão 
principal.

Or. en
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Justificação

O valor energético é uma informação essencial para os consumidores quando estes 
seleccionam géneros alimentícios com vista a manter um peso saudável. 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 com conhecimento de causa, com base nas suas 
necessidades individuais, pois são fornecidas informações imediatamente perceptíveis e 
factuais que lhes permitem avaliar o lugar que um produto ocupa na sua dieta diária.

Alteração 300
János Áder

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

2-A. O valor energético, expresso em kcal 
por 100 g ou 100 ml ou por porção, deve 
ser repetido no canto inferior direito da 
frente da embalagem, num quadro com 
caracteres de 3 mm.

Or. en

Alteração 301
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

2-A. O valor energético, expresso em kcal 
por 100 g ou 100 ml, deve ser repetido no 
canto inferior direito da frente da 
embalagem, num quadro com caracteres 
de 3 mm. Em alternativa, no caso de 
embalagens unitárias com uma 
quantidade líquida inferior a 100 g/100 
ml, o valor energético pode ser expresso 
em kcal por porção.

Or. de
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Alteração 302
Anna Záborská

Proposta de regulamento
Artigo 33.º – n.º 3 – parte introdutória 

Posição do Conselho Alteração

3. As menções referidas no n.º 3 do 
artigo 29.º podem ser apresentadas em 
conjunto:

3.  A informação relativa ao valor 
energético deve ser repetida na frente da 
embalagem por 100 g/ml e, se for caso 
disso, por porção, quando a rotulagem de 
um género alimentício pré-embalado 
contiver a declaração nutricional 
obrigatória referida no n.º 1 do artigo 29.º. 

Podem igualmente ser repetidas as 
quantidades de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, açúcares e sal 
expressas por 100 g/ml ou por porção:

Or. fr

Justificação

A indicação do valor energético por 100 g ou ml aposta na embalagem só poderia ser 
enganosa nos casos em que os produtos são vendidos em embalagens de menor volume, como 
as bebidas não alcoólicas ou os cereais. Deve ser possível acrescentar a informação relativa 
ao valor energético por porção às informações fornecidas por 100 g/ml. A alteração poderia 
ser um compromisso razoável entre as posições do PE (primeira leitura) e do Conselho.

Alteração 303
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parte introdutória 

Posição do Conselho Alteração

3. As menções referidas no n.º 3 do 
artigo 29.º podem ser apresentadas em 
conjunto:

3. As menções referidas no n.º 3 do artigo 
29.º devem ser repetidas em conjunto na 
frente da embalagem e expressas pelo 
texto "baixo", "médio" ou "elevado", em 
combinação com as cores verde, âmbar e 
vermelha.
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Or. en

Justificação

Reposição da alteração 314 da primeira leitura.

Alteração 304
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Anna Záborská, Oreste Rossi, Vittorio Prodi, Mario Pirillo, 
Rosario Crocetta

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parte introdutória 

Posição do Conselho Alteração

3. As menções referidas no n.º 3 do 
artigo 29.º podem ser apresentadas em 
conjunto:

3. Quando a rotulagem de um género 
alimentício pré-embalado contiver a 
declaração nutricional obrigatória 
referida no n.º 1 do artigo 29.º, a 
informação relativa ao valor energético 
pode ser repetida na frente da embalagem 
por 100 g/ml e por porção.
Além disso, podem ser igualmente 
repetidas na frente da embalagem as 
quantidades de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, açúcares e sal 
expressas por 100 g/ml ou por porção.

Or. en

Justificação

A presente alteração é considerada um compromisso razoável entre a posição do PE 
aprovada em primeira leitura e a posição do Conselho, que prevê apenas a "repetição" 
facultativa na frente da embalagem de cinco nutrientes já indicados no verso da embalagem 
por 100 g/ml e por porção/por unidade de consumo.

Alteração 305
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo) 
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Posição do Conselho Alteração

Tal será obrigatório apenas para as 
seguintes categorias de géneros 
alimentícios:
- Refeições prontas a servir;
- Produtos de origem animal preparados;
- Refeições leves pré-embaladas e 
sanduíches;
- Cereais de pequeno-almoço;
- Bebidas não alcoólicas, à excepção de 
leite e de sumos de frutos, tal como 
definidos na Directiva 2001/112/CE do 
Conselho, de 20 de Dezembro de 2001, 
relativa aos sumos de frutos e a 
determinados produtos similares 
destinados à alimentação humana1;
- Outros alimentos preparados.
Em relação aos outros géneros 
alimentícios que não se inserem nas 
categorias atrás mencionadas, as alíneas 
a) e b) são facultativas.
Os montantes de referência para os teores 
baixos (verde), médios (âmbar) e elevados 
(vermelhos) são definidos por 100g/ml e 
adoptados através de actos delegados, nos 
termos do artigo 49.º e nas condições 
previstas nos artigos 50.º e 51.º, com base 
num parecer da Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos.
__________________
1 JO L 10 de 12.1.2002, p. 58.

Or. en

Alteração 306
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 33 –n.º 3 – alínea a) 
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Posição do Conselho Alteração

a) Num campo visual diferente do 
referido no n.º 1 do presente artigo; e

Suprimido

Or. en

Alteração 307
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – alínea a) 

Posição do Conselho Alteração

a) Num campo visual diferente do referido 
no n.º 1 do presente artigo; ;

a) Num campo visual diferente do referido 
no n.º 1 do presente artigo, caso em que o 
valor energético pode ser igualmente 
indicado separadamente das restantes 
menções na frente da embalagem;

Or. de

Justificação

A presente alteração deve ser lida no contexto da alteração 72 da relatora e destina-se 
apenas a deixar claro que os chamados "cinco grandes" nutrientes também podem ser 
indicados separadamente (por exemplo, valor energético na frente da embalagem e nutrientes 
noutro local) quando repetidos. Caso contrário, o valor energético será indicado três vezes: 
na tabela, obrigatoriamente na frente da embalagem (alteração 70 da relatora) e ainda como 
parte de uma indicação facultativa repetida.

Alteração 308
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – alínea b) 

Posição do Conselho Alteração

b) Num formato diferente do especificado 
no n.º 2 do presente artigo.

Suprimido
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Or. en

Alteração 309
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – alínea b) 

Posição do Conselho Alteração

b) Num formato diferente do especificado 
no n.º 2 do presente artigo.

b) Num formato diferente do especificado 
no n.º 2 do presente artigo e que pode ter a 
forma de um gráfico para ser visualmente 
mais apelativo, ou

Or. de

Justificação

A presente alteração deve ser lida no contexto da alteração 72 da relatora. A apresentação 
dos valores nutricionais sob a forma de gráfico pode, em muitos casos, facilitar a sua 
compreensão pelos consumidores. Esta deve ser uma opção para a indicação repetida dos 
chamados "cinco grandes" nutrientes, para além da sua apresentação na tabela.

Alteração 310
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – alínea b-A) (nova) 

Posição do Conselho Alteração

b-A) Apenas por porção ou por unidade 
de consumo com a percentagem das doses 
de referência definidas na parte B do 
Anexo XI, caso em que o valor energético 
também pode ser indicado separadamente 
das restantes menções.

Or. de

Justificação

A presente alteração deve ser lida no contexto da alteração 72 da relatora. Para assegurar a 
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comparabilidade, é essencial que os valores sejam indicados por 100 g/100 ml. No entanto, 
em casos específicos, faz mais sentido e é mais prático repetir os "cinco grandes" nutrientes 
apenas nas indicações por porção.

Alteração 311
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5 – parágrafo 2 

Posição do Conselho Alteração

A fim de assegurar a aplicação uniforme do 
presente número, a Comissão pode adoptar 
regras respeitantes ao valor energético e às 
quantidades de nutrientes referidos nos 
n.ºs 1 a 5 do artigo 29.º que podem ser 
considerados negligenciáveis, pelo 
procedimento de regulamentação referido 
no n.º 2 do artigo 46.º.

A fim de assegurar a aplicação uniforme do 
presente número, a Comissão pode adoptar,
por meio de actos de execução, regras 
respeitantes ao valor energético e às 
quantidades de nutrientes referidos nos 
n.ºs 1 e 2 do artigo 29.º que podem ser 
considerados negligenciáveis, pelo 
processo de exame referido no n.º 2 do 
artigo 46.º.

Or. en

Alteração 312
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 34 

Posição do Conselho Alteração

...44 Suprimido
__________________
44. * JO: inserir data correspondente oito anos a 
contar da data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. it
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Alteração 313
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – parte introdutória 

Posição do Conselho Alteração

1. Para além das formas de expressão 
referidas nos n.ºs 2 e 4 do artigo 31.º e no 
artigo 32.º e das formas de apresentação 
referidas no n.º 2 do artigo 33.º, o valor 
energético e as quantidades de nutrientes 
referidos nos n.ºs 1 a 5 do artigo 29.º
podem ser expressos sob outras formas 
e/ou apresentados por meio de gráficos ou 
símbolos, em complemento de palavras ou 
números, desde que sejam respeitados os 
seguintes requisitos:

1. Para além das formas de expressão 
referidas nos n.ºs 2 e 4 do artigo 31.º e no 
artigo 32.º e das formas de apresentação 
referidas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 33.º, o 
valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos nos n.ºs 1, 2 e 5 do 
artigo 29.º podem ser expressos sob outras 
formas e/ou apresentados por meio de 
gráficos ou símbolos, em complemento de 
palavras ou números, desde que sejam 
respeitados os seguintes requisitos:

Or. en

Alteração 314
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

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

Posição do Conselho Alteração

1-A. Sem prejuízo do n.º 1 do artigo 4.º do 
Regulamento (CE) n.º 1924/2006, podem 
ser usados elementos interpretativos, para 
efeitos do presente regulamento, para a 
expressão ou apresentação de informação 
relativa ao valor energético e às 
quantidades de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, açúcares e sal.

Or. en

Justificação

Com a presente alteração pretende-se permitir a continuação da aplicação dos regimes 
facultativos existentes nos Estados-Membros que tenham provado ser de grande utilidade 
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para os consumidores.

Alteração 315
Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Glenis
Willmott, Carl Schlyter 

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – alínea a) 

Posição do Conselho Alteração

a) Não podem induzir o consumidor em 
erro, tal como referido no artigo 7.º;

a) Devem basear-se em estudos de 
consumo rigorosos e independentes e não 
podem induzir o consumidor em erro, tal 
como referido no artigo 7.º;

Or. en

Alteração 316
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, 
Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

Posição do Conselho Alteração

a-A) A sua elaboração deve ser o 
resultado de uma ampla consulta de todas 
as partes interessadas;

Or. en

Alteração 317
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, 
Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – alínea c) 

Posição do Conselho Alteração

c) Devem basear-se em dados 
comprovativos de que o consumidor médio

c) Devem basear-se em dados 
comprovativos independentes de que o 
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compreende essas formas de expressão e 
de apresentação;

consumidor compreende essas formas de 
expressão e de apresentação;

Or. en

Alteração 318
Andres Perello Rodriguez

Proposta de regulamento
Artigo 34 – ponto 1 – alínea d-A) (nova) 

Posição do Conselho Alteração

(d-A) Sejam objectivas e não 
discriminatórias;

Or. es

Alteração 319
Andres Perello Rodriguez

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – alínea d-D) (nova) 

Posição do Conselho Alteração

(d-B) A sua aplicação não pode criar
obstáculos à livre circulação e 
mercadorias.

Or. es

Alteração 320
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

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

Posição do Conselho Alteração

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

Or. en

Justificação

Os géneros alimentícios enumerados no anexo V devem ser isentos da obrigação de fornecer 
uma declaração nutricional, uma vez que contêm quantidades pouco significativas de 
nutrientes. No entanto, nos termos do artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 1924/2006, 
qualquer alimento, mesmo que conste do anexo V, deve obrigatoriamente apresentar uma 
declaração nutricional sempre que se faça uma alegação nutricional ou de saúde. Não é 
possível incluir a declaração ou partes desta no campo de visão principal de embalagens 
pequenas. Se for indicada uma alegação nutricional ou de saúde, os géneros alimentícios 
enumerados no anexo V devem ser isentos desta obrigação.

Alteração 321
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard 

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3 – parágrafo 2 

Posição do Conselho Alteração

A fim de facilitar o acompanhamento da 
utilização dessas formas complementares 
de expressão e de apresentação, os 
Estados-Membros podem exigir que os 
operadores de empresas do sector alimentar 
que coloquem no mercado, nos respectivos 
territórios, géneros alimentícios que 
ostentem essas informações notifiquem as 
autoridades competentes da utilização de 
tais formas complementares de expressão e 
de apresentação e lhes forneçam as 
justificações pertinentes relacionadas com 
o cumprimento dos requisitos previstos nas 
alíneas a) a d) do n.º 1. Em tais casos, pode
ser igualmente exigida a informação da 
interrupção da utilização dessas formas 
complementares de expressão e de 
apresentação.

A fim de facilitar o acompanhamento da 
utilização e do impacto dessas formas 
complementares de expressão e de 
apresentação, os Estados-Membros devem
exigir que os operadores de empresas do 
sector alimentar que coloquem no 
mercado, nos respectivos territórios, 
géneros alimentícios que ostentem essas 
informações notifiquem as autoridades 
competentes da utilização de tais formas 
complementares de expressão e de 
apresentação e lhes forneçam as 
justificações pertinentes relacionadas com 
o cumprimento dos requisitos previstos nas 
alíneas a) a d) do n.º 1. Em tais casos, deve
ser igualmente exigida a informação da 
interrupção da utilização dessas formas 
complementares de expressão e de 
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apresentação.

Or. en

Alteração 322
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Antonyia Parvanova, Corinne 
Lepage, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5 – nota de rodapé 44 

Posição do Conselho Alteração

____________________________ ____________________________

44. * JO: inserir data correspondente a oito 
anos a contar da data de entrada em vigor
do presente regulamento.

44. * JO: inserir data correspondente a três 
anos a contar da data de aplicação do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 323
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 6 

Posição do Conselho Alteração

6. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Comissão adopta 
regras de execução relativas dos n.ºs 1, 3 e 
4 do presente artigo, pelo procedimento de 
regulamentação referido no n.º 2 do 
artigo 46.º.

6. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Comissão adopta 
actos de execução que estabeleçam regras 
pormenorizadas de execução relativas dos 
n.ºs 1, 3 e 4 do presente artigo, pelo 
processo de exame referido no n.º 2 do 
artigo 46.º.

Or. en
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Alteração 324
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Posição do Conselho Alteração

2-A. O termo "vegetariano" não pode ser
aplicado a géneros alimentícios que sejam 
produtos derivados de animais que 
morreram, que foram abatidos ou que 
morrem ao serem ingeridos, ou que sejam 
feitos a partir de ou com esses produtos. O 
termo "vegetalista" não pode ser aplicado 
a géneros alimentícios que sejam animais 
ou produtos animais, ou que sejam 
produzidos a partir de ou com esses 
produtos, incluindo produtos derivados de 
animais vivos.

Or. en

Justificação

Posição do PE em primeira leitura.

Alteração 325
Holger Krahmer

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

Posição do Conselho Alteração

2-A. Deve continuar a ser permitida a 
prestação facultativa de informação 
nutricional suplementar a grupos 
específicos, como, por exemplo, 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 presente regulamento.
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Or. en

Justificação

Nos produtos destinados a crianças ou que sejam atraentes para estas, é mais útil prestar 
informação nutricional usando valores de referência relevantes para as crianças.

Alteração 326
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. Sem prejuízo do artigo 38.º, os 
Estados-Membros podem adoptar medidas 
nacionais relativas a matérias não 
especificamente harmonizadas pelo 
presente regulamento desde que não 
proíbam, entravem ou restrinjam a livre 
circulação de mercadorias conformes com 
o presente regulamento.

2. Em conformidade com o n.º 1 do 
presente artigo, os Estados-Membros 
devem abster-se de estabelecer 
especificações mais pormenorizadas do 
que as contidas no presente regulamento, 
no que diz respeito à rotulagem 
nutricional.

Or. en

Justificação

A proposta do Conselho permitiria aos Estados-Membros adoptar requisitos adicionais 
relativos à rotulagem obrigatória. Estas disposições conduziriam a uma multiplicidade de 
normas nacionais suplementares, que perturbariam seriamente o funcionamento do mercado 
interno e cuja aplicação seria extremamente onerosa para os operadores. Assim sendo, foi 
inserido um novo texto no n.º 2 no artigo 37.º, em conformidade com o actualmente disposto 
no n.º 3 do artigo 7.º da Directiva 90/496/CEE relativa à rotulagem nutricional dos géneros 
alimentícios.

Alteração 327
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

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

medidas respeitantes à indicação 
obrigatória do país de origem ou do local 
de proveniência dos géneros alimentícios 
com base no n.º 1.

Or. it

Alteração 328
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

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

2. Os Estados-Membros só podem adoptar 
medidas respeitantes à indicação 
obrigatória do país de origem ou do local 
de proveniência dos géneros alimentícios 
com base no n.º 1 se existir uma relação 
comprovada entre certas qualidades do 
género alimentício e a sua origem ou 
proveniência. Quando notificarem essas 
medidas à Comissão, os Estados-Membros 
devem comprovar que a considerável 
importância dessa informação está 
reconhecida na legislação.

Or. it

Alteração 329
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – parte introdutória 
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Posição do Conselho Alteração

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:

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) É obrigatório indicar as menções 
especificadas na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 9.º;
b) Só é obrigatório indicar outras 
menções referidas nos artigos 9.º e 10.º se 
os Estados-Membros adoptarem medidas 
que exijam a indicação de algumas ou de 
todas essas menções ou de elementos das 
mesmas.
O disposto no presente número não se 
aplica aos serviços de restauração 
colectiva prestados por cinemas –
excluindo PME – quando os géneros 
alimentícios são embalados no ponto de 
venda em embalagens normalizadas, cuja 
capacidade é pré-determinada, pelo que a 
quantidade final e o conteúdo dos géneros 
alimentícios ou das bebidas são definidos 
e mensuráveis.

Or. en

Alteração 330
Andres Perello Rodriguez

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea a) 

Posição do Conselho Alteração

(a) É obrigatório indicar as menções 
especificadas na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 9.º;

(a) Os Estados-Membros podem requerer 
a indicação das menções especificadas na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º;

Or. es
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Alteração 331
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

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

2. A Comissão deve consultar o Comité 
Permanente da Cadeia Alimentar e da 
Saúde Animal criado pelo n.º 1 do 
artigo 58.º do Regulamento (CE) 
n.º 178/2002, caso considere útil tal 
consulta ou caso um Estado-Membro o 
solicite. A Comissão instituirá também um 
procedimento de notificação formal para 
todas as entidades interessadas, em 
sintonia com as disposições estabelecidas 
na Directiva 98/34/CE.

Or. en

Justificação

Como acordado por ocasião da primeira leitura do Parlamento, a proposta de um novo 
regulamento justifica-se essencialmente pela necessidade de reforçar o mercado único e 
facilitar a livre circulação de mercadorias. É reconhecido que as legislações nacionais em 
matéria de rotulagem podem dividir o mercado único, razão pela qual só devem ser 
adoptadas na sequência de um processo de análise transparente, ou seja, o mesmo que se 
aplica a outras propostas legislativas nacionais no mercado interno.

Alteração 332
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 3 

Posição do Conselho Alteração

3. Os Estados-Membros que considerem 
necessário adoptar nova legislação em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios só podem adoptar as medidas 
previstas três meses após terem efectuado a 
notificação referida no n.º 1 e sob condição 

3. Os Estados-Membros que considerem 
necessário adoptar nova legislação em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios só podem adoptar as medidas 
previstas três meses após terem efectuado a 
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de não terem recebido um parecer 
negativo da Comissão.

notificação referida no n.º 1.

Or. it

Alteração 333
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 4 

Posição do Conselho Alteração

4. Se o parecer da Comissão for negativo, e 
antes do termo do prazo referido no n.º 3 
do presente artigo, a Comissão deve dar 
início ao procedimento de regulamentação 
previsto no n.º 2 do artigo 46.º para decidir 
se as medidas propostas podem ser 
aplicadas, mediante alterações adequadas, 
se for caso disso.

4. Se o parecer da Comissão for negativo, e 
antes do termo do prazo referido no n.º 3 
do presente artigo, a Comissão deve dar 
início ao procedimento de regulamentação 
previsto no n.º 2 do artigo 46.º para propor
as alterações consideradas adequadas, se 
for caso disso.

Or. it

Alteração 334
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 4 

Posição do Conselho Alteração

4. Se o parecer da Comissão for negativo, e 
antes do termo do prazo referido no n.º 3 
do presente artigo, a Comissão deve dar 
início ao procedimento de regulamentação
previsto no n.º 2 do artigo 46.º para decidir 
se as medidas propostas podem ser 
aplicadas, mediante alterações adequadas, 
se for caso disso.

4. Se o parecer da Comissão for negativo, e 
antes do termo do prazo referido no n.º 3 
do presente artigo, a Comissão deve dar 
início ao processo de exame previsto no 
n.º 2 do artigo 46.º para decidir se as 
medidas propostas podem ser aplicadas, 
mediante alterações adequadas, se for caso 
disso.

Or. en
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Alteração 335
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 5 

Posição do Conselho 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 e das regras 
relativas aos serviços da sociedade da 
informação47, não se aplica às medidas 
abrangidas pelo procedimento de 
notificação especificado no presente 
artigo.

Suprimido

__________________
47. JO L 204 de 21.7.1998, p. 37. 

Or. en

Justificação

Como acordado por ocasião da primeira leitura do Parlamento, a proposta de um novo 
regulamento justifica-se essencialmente pela necessidade de reforçar o mercado único e 
facilitar a livre circulação de mercadorias. É reconhecido que as legislações nacionais em 
matéria de rotulagem podem dividir o mercado único, razão pela qual só devem ser 
adoptadas na sequência de um processo de análise transparente, ou seja, o mesmo que se 
aplica a outras propostas legislativas nacionais no mercado interno.

Alteração 336
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 44 

Posição do Conselho Alteração

A fim de ter em conta o progresso técnico, 
a evolução científica, a saúde dos 
consumidores ou a sua necessidade de 
informação, e sob reserva do disposto no 
n.º 2 do artigo 10.º e no n.º 2 do artigo 21.º 
em relação às alterações dos Anexos II e 

A fim de ter em conta o progresso técnico, 
a evolução científica, a saúde dos 
consumidores ou a sua necessidade de 
informação, e sob reserva do disposto no 
n.º 2 do artigo 10.º e no n.º 2 do artigo 21.º 
em relação às alterações dos Anexos II e 
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III, a Comissão pode alterar os anexos do 
presente regulamento através de actos 
delegados, nos termos do artigo 49.º e nas 
condições previstas nos artigos 50.º e 51.º.

III, a Comissão pode alterar os anexos do 
presente regulamento através de actos 
delegados, nos termos do artigo 49.º.

Or. en

Alteração 337
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – parte introdutória 

Posição do Conselho Alteração

1. Sem prejuízo do n.º 2 do presente artigo, 
ao exercer as competências de execução 
que lhe são atribuídas pelo presente 
regulamento para adoptar medidas nos 
termos do procedimento de 
regulamentação referido no n.º 2 do 
artigo 46.º ou através de actos delegados 
nos termos dos artigos 49.º a 52.º, a 
Comissão deve:

1. Sem prejuízo do n.º 2 do presente artigo, 
ao exercer as competências de execução 
que lhe são atribuídas pelo presente 
regulamento para adoptar medidas através 
de actos de execução nos termos do 
processo de exame referido no n.º 2 do 
artigo 46.º ou através de actos delegados 
nos termos do artigo 49.º, a Comissão 
deve:

Or. en

Alteração 338
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 

Posição do Conselho Alteração

1. A Comissão é assistida pelo Comité 
Permanente da Cadeia Alimentar e da 
Saúde Animal.

1. A Comissão é assistida pelo 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. Este Comité é um comité na 
acepção do Regulamento (UE) n.º 
182/2011.

Or. en
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Alteração 339
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 1 

Posição do Conselho Alteração

Sempre que se faça referência ao presente 
número, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º 
da Decisão 1999/468/CE, tendo-se em 
conta o disposto no seu artigo 8.º.

Sempre que se faça referência ao presente 
número, é aplicável o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 340
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da 
Decisão 1999/468/CE é de três meses.

Suprimido

Or. en

Alteração 341
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 

Posição do Conselho Alteração

1. O poder de adoptar os actos delegados 
referidos no n.º 2 do artigo 10.º, no n.º 3 do 
artigo 12.º, no n.º 5 do artigo 13.º, no n.º 2 
do artigo 19.º, no n.º 2.º do artigo 21.º, no 
n.º 2 do artigo 23.º, no n.º 6 do artigo 29.º, 
no n.º 2 do artigo 30.º, no n.º 4 do 
artigo 35.º e no artigo 44.º é conferido à 

1. O poder de adoptar actos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
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Comissão por um período de cinco anos a 
contar de .... A Comissão elabora um 
relatório relativo aos poderes delegados o 
mais tardar seis meses antes do final 
daquele período de cinco anos. A 
delegação de poderes é renovada 
automaticamente por períodos de igual 
duração, salvo se o Parlamento Europeu ou 
o Conselho a revogarem ao abrigo do 
artigo 50.º.

1-A. A delegação de poderes referida no 
n.º 2 do artigo 10.º, no n.º 3 do artigo 12.º, 
no n.º 5 do artigo 13.º, no n.º 2 do 
artigo 19.º, no n.º 2.º do artigo 21.º, no n.º 2 
do artigo 23.º, no n.º 6 do artigo 29.º, no 
n.º 2 do artigo 30.º, no n.º 4 do artigo 35.º e 
no artigo 44.º é conferida por um período 
de cinco anos a contar de … A Comissão 
apresenta um relatório relativo aos poderes 
delegados o mais tardar nove meses antes 
do final daquele período de cinco anos. A 
delegação de poderes é renovada 
tacitamente por períodos de igual duração, 
salvo se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho se opuserem a essa renovação, o 
mais tardar, três meses antes do final de 
cada período.

1-B. A delegação de poderes referida no 
n.º 2 do artigo 10.º, no n.º 3 do artigo 12.º, 
no n.º 5 do artigo 13.º, no n.º 2 do 
artigo 19.º, no n.º 2.º do artigo 21.º, no 
n.º 2 do artigo 23.º, no n.º 6 do artigo 29.º, 
no n.º 2 do artigo 30.º, no n.º 4 do 
artigo 35.º e no artigo 44.º pode ser 
revogada a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Esta decisão entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afecta a validade dos actos 
delegados já em vigor.

Or. en
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Alteração 342
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3 

Posição do Conselho Alteração

3. O poder de adoptar actos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas nos artigos 50.º e 
51.º.

3. Qualquer acto delegado adoptado nos 
termos do n.º 2 do artigo 10.º, do n.º 3 do 
artigo 12.º, do n.º 5 do artigo 13.º, do n.º 2 
do artigo 19.º, do n.º 2.º do artigo 21.º, do 
n.º 2 do artigo 23.º, do n.º 6 do artigo 29.º, 
do n.º 2 do artigo 30.º, do n.º 4 do artigo 
35.º e do artigo 44.º apenas entrará em 
vigor se nem Parlamento Europeu nem 
Conselho manifestarem oposição no 
prazo de dois meses a contar da 
notificação do referido acto ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo desse prazo, tanto o 
Parlamento Europeu como o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
tencionam opor-se. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, 
esse prazo é prolongado por dois meses.

Or. en

Alteração 343
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 4 

Posição do Conselho Alteração

4. Se, caso surjam novos riscos graves 
para a saúde humana, imperativos de 
urgência assim o exigirem, aplica-se aos 
actos delegados adoptados ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 10.º e do n.º 2 do artigo 21.º 
o procedimento previsto no artigo 52.º.

Suprimido
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Or. en

Alteração 344
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 50.º 

Posição do Conselho Alteração

Revogação da delegação Suprimido
1. O poder de adoptar os actos delegados 
referidos no n.º 2 do artigo 10.º, no n.º 3 
do artigo 12.º, no n.º 5 do artigo 13.º, no 
n.º 2 do artigo 19.º, no n.º 2.º do 
artigo 21.º, no n.º 2 do artigo 23.º, no n.º 6 
do artigo 29.º, no n.º 2 do artigo 30.º, no 
n.º 4 do artigo 35.º e no artigo 44.º pode 
ser revogado a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho.
2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir se 
revoga a delegação de poderes procura 
informar a outra instituição e a Comissão 
num prazo razoável antes de tomar uma 
decisão final, indicando os poderes 
delegados que poderão ser objecto de 
revogação e os eventuais motivos da 
mesma.
3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Produz efeitos imediatamente ou numa 
data posterior nela fixada. A decisão de 
revogação não prejudica a validade dos 
actos delegados em vigor. É publicada no 
Jornal Oficial da União Europeia.

Or. en
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Alteração 345
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 51 

Posição do Conselho Alteração

Objecções aos actos delegados Suprimido
1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da respectiva data de notificação. Por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, esse prazo é prorrogado por 
dois meses.
2. Se, no termo do prazo referido no n.º 1, 
nem o Parlamento Europeu nem o 
Conselho tiverem formulado objecções ao 
acto delegado, este é publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia e entra em 
vigor na data nele prevista.
O acto delegado pode ser publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entrar 
em vigor antes do termo daquele prazo se 
tanto o Parlamento Europeu como o 
Conselho tiverem informado a Comissão 
de que não tencionam levantar objecções.
3. Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho formularem objecções a um 
acto delegado no prazo referido no n.º 1, 
este não entra em vigor. A instituição que 
formular objecções ao acto delegado deve 
expor os motivos das mesmas.

Or. en

Alteração 346
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 
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Posição do Conselho Alteração

1. Os actos delegados adoptados ao abrigo 
do presente artigo entram em vigor 
imediatamente e são aplicáveis desde que 
não seja formulada qualquer objecção nos 
termos do n.º 3.

1. Os actos delegados adoptados ao abrigo 
do presente artigo entram em vigor 
imediatamente e são aplicáveis desde que 
não seja formulada qualquer objecção nos 
termos do n.º 2. A notificação de um acto 
delegado ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho deve expor os motivos que 
justificam o recurso ao procedimento de 
urgência.

Or. en

Alteração 347
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. A notificação dos actos delegados 
adoptados ao abrigo do presente artigo ao
Parlamento Europeu e ao Conselho expõe 
os motivos que justificam o recurso ao 
procedimento de urgência.

2. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado nos termos do procedimento 
referido no n.º 5 do artigo 49.º. Nesse 
caso, a Comissão deve revogar o acto sem 
demora, após a notificação da decisão de 
objecção por parte do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 348
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 2 

Posição do Conselho Alteração

Os géneros alimentícios colocados no 
mercado ou rotulados antes de …*** que 

Suprimido
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não cumprem o requisito previsto na 
alínea l) do n.º 1 do artigo 9.º podem ser 
comercializados até se esgotarem as suas 
existências.
__________________
54. ***JO: inserir data correspondente ao 
primeiro dia do mês em que a entrada em 
vigor do presente regulamento completa 
cinco anos.

Or. en

Justificação

Um período de transição de três anos é suficiente. Não existe qualquer razão para que o 
período de transição para exigir a declaração de nutrição seja mais longo do que para a 
restante informação sobre os géneros alimentícios.

Alteração 349
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. Entre …* e …**, sempre que for 
fornecida a título voluntário, a declaração 
nutricional deve cumprir o disposto nos 
artigos 29.º a 34.º.

Suprimido

__________________
55. JO: inserir data correspondente ao 
primeiro dia do mês em que a entrada em 
vigor do presente regulamento completa 
três anos. 
56. JO: inserir data correspondente ao 
primeiro dia do mês em que a entrada em 
vigor do presente regulamento completa 
cinco anos.

Or. en



PE460.950v01-00 140/169 AM\861438PT.doc

PT

Justificação

Este texto deixa de ser necessário.

Alteração 350
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 55 – parágrafo 2 

Posição do Conselho Alteração

É aplicável a partir de…*, excepto a 
alínea l) do n.º 1 do artigo 9.º, que é 
aplicável a partir de …**.

É aplicável a partir de…*.

________________________ ________________________
* JO: inserir data correspondente ao 
primeiro dia do mês em que a entrada em 
vigor do presente regulamento completa 
três anos. 

* JO: inserir data correspondente ao 
primeiro dia do mês em que a entrada em 
vigor do presente regulamento completa 
três anos. 

** JO: inserir data correspondente ao 
primeiro dia do mês em que a entrada em 
vigor do presente regulamento completa 
cinco anos.

Or. en

Justificação
Um período de três anos é suficiente, pelo não é necessário prever um período mais longo 
para a exigência de uma declaração nutricional.

Alteração 351
Chris Davies

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 

Posição do Conselho 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 e seus componentes 
expressamente mencionados:

b) Ao valor energético e a um ou mais dos 
seguintes nutrientes e seus componentes: 
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- lípidos (ácidos gordos saturados, ácidos 
gordos trans, ácidos gordos 
monoinsaturados e ácidos gordos 
polinsaturados),

- lípidos (ácidos gordos saturados, ácidos 
gordos trans, ácidos gordos 
monoinsaturados e ácidos gordos 
polinsaturados),

- hidratos de carbono (açúcares, polióis, 
amido),

- hidratos de carbono (açúcares, polióis, 
amido),

- sal, - sal,
- fibra; - fibra, 

- proteínas, - proteínas,
- todas as vitaminas ou sais minerais 
enumerados no ponto 1 da Parte A do 
Anexo XIII, quando estejam presentes em 
quantidade significativa, nos termos do 
ponto 2 da Parte A do Anexo XIII.

- todas as vitaminas ou sais minerais 
enumerados no ponto 1 da Parte A do 
Anexo XIII, quando estejam presentes em 
quantidade significativa, nos termos do 
ponto 2 da Parte A do Anexo XIII.

Or. en

Alteração 352
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo III – quadro – ponto -1 (novo) 

Posição do Conselho Alteração

-1. GÉNEROS ALIMENTÍCIOS QUE CONTÊM ÁCIDOS 
GLUTÂMICOS OU OS SEUS SAIS
Géneros alimentícios que 
contêm um ou vários dos 
aditivos alimentares E620, 
E621, E622, E623, E624 e 
E625

"Contém intensificador de 
sabor"

Or. en

Justificação

Partes da alteração 275 da primeira leitura.
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Alteração 353
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo III – quadro – ponto 1-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

1-A Produtos de carne de animais 
submetidos a métodos de abate especiais
"Carne proveniente de abate sem 
atordoamento"
1-A.1 Carne ou produtos de carne de 
animais que não tenham sido atordoados 
antes do abate, isto é, que tenham sido 
abatidos de acordo com um ritual

Or. en

Alteração 354
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Anexo III – quadro – ponto 1-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

1-A.  GÉNEROS ALIMENTÍCIOS COM 
CONSIDERAÇÕES EM TERMOS DE BEM-ESTAR 
DOS ANIMAIS
1-A.1 Géneros alimentícios 
que contêm carne de animais 
abatidos pelo método Halal.

"Este produto provém 
de um animal abatido 
pelo método Halal"

1-A.2 Géneros alimentícios 
que contêm carne de animais 
abatidos pelo método 
Shechita.

"Este produto provém 
de um animal abatido 
pelo método 
Shechita"

Or. en

 Alteração 355
Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Anexo III – quadro – ponto 2.3 – coluna da direita
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Posição do Conselho  Alteração

"Contém uma fonte de fenilalanina". «Contém aspartame, (uma fonte de 
fenilalanina e pode não ser aconselhável 
para grávidas)"

Or. fr

Alteração 356
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Posição do Conselho 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, 
E621, E622, E623, E624 e 
E625

"Contém ingredientes 
para estimular o 
apetite"

Or. en

Justificação

Posição do PE em primeira leitura.

Alteração 357
Gerben-Jan Gerbrandy, Boguslaw Sonik

Proposta de regulamento
Anexo III – quadro – ponto 4.2 

Posição do Conselho Alteração

4.2 Outros géneros 
alimentícios que não os 
mencionados no 
ponto 4.1, em que seja 

A menção "Cafeína 
adicionada. Não 
recomendado a 
crianças nem a 

4.2 Outros géneros 
alimentícios que não 
bebidas, em que seja 
adicionada cafeína para 

"Contém cafeína. 
Não recomendado 
a crianças nem a 
grávidas" deve 
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adicionada cafeína para 
fins nutricionais ou 
fisiológicos. 

grávidas" deve 
constar do mesmo 
campo visual que a 
denominação do 
produto, seguida de 
uma referência, entre 
parênteses e nos 
termos do n.º 1 do 
artigo 13.º do 
presente 
regulamento, ao teor 
de cafeína expresso 
em mg por 100 g/ml. 
No caso dos 
suplementos 
alimentares, o teor de 
cafeína deve ser 
expresso em função 
da dose diária 
recomendada na 
rotulagem.

fins nutricionais ou 
fisiológicos.

constar do mesmo 
campo visual que 
a denominação do 
produto, seguida 
de uma referência, 
entre parênteses e 
nos termos do 
n.º 1 do artigo 13.º 
do presente 
regulamento, ao 
teor de cafeína 
expresso em mg 
por 100 g/ml. No 
caso dos 
suplementos 
alimentares, o teor 
de cafeína deve ser 
expresso em 
função da dose 
diária 
recomendada na 
rotulagem.

Or. en

Justificação

O termo "contém" é tecnicamente mais adequado para evitar lacunas legislativas. O 
guaraná, por exemplo, é um aditivo com um elevado teor natural de cafeína, que não teria de 
ser rotulado se fosse usado o termo "adicionada". As bebidas às quais são adicionados níveis 
de cafeína inferiores a 150 mg/l como aromatizante também não devem ser cobertas pelas 
disposições relativas à rotulagem contidas no ponto 4.2.

Alteração 358
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Anexo III – quadro – ponto 4.2 – coluna da esquerda

Posição do Conselho Alteração

4.2 Outros géneros alimentícios 
que não os mencionados no 
ponto 4.1, em que seja 
adicionada cafeína para fins 
nutricionais ou fisiológicos. 

4.2 Outros géneros alimentícios que não bebidas, em 
que seja adicionada cafeína para fins fisiológicos.
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Or. en

Justificação

Partes da alteração 275 da primeira leitura.

Alteração 359
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Posição do Conselho Alteração

5-A. PRODUTOS DE CARNE DE ANIMAIS 
SUBMETIDOS A MÉTODOS DE ABATE ESPECIAIS
5-A.1 Carne ou produtos de 
carne de animais que não 
tenham sido atordoados 
antes do abate, isto é, que 
tenham sido abatidos de 
acordo com um ritual

"Carne proveniente 
de abate sem 
atordoamento"

Or. en

Justificação
A presente alteração retoma a posição do Parlamento Europeu em primeira leitura.

Alteração 360
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo IV 

Posição do Conselho Alteração

Este anexo é suprimido

Or. it
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Alteração 361
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 19 

Posição do Conselho Alteração

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

19. Géneros alimentícios fornecidos 
directamente pelo produtor em pequenas 
quantidades de produto, incluindo os 
produtos artesanais produzidos por 
microempresas e retalhistas locais, ao 
consumidor final ou ao comércio a retalho 
local que forneça directamente o 
consumidor final.

Or. de

Alteração 362
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 19-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

19-A. Garrafas de vidro marcadas de 
forma indelével.

Or. it

Justificação
Cf. a alteração 223 da primeira leitura do Parlamento.

Alteração 363
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 19-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

19-A. Produtos artesanais.

Or. en
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Alteração 364
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 19-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

19-A. Garrafas de vidro marcadas de 
forma indelével.

Or. en

Justificação

As garrafas de vidro marcadas de forma indelével são garrafas que se destinam a ser 
reutilizadas e cujo rótulo é gravado directamente no vidro. A proposta prevê que os 
elementos obrigatórios cubram igualmente a rotulagem nutricional das garrafas marcadas de 
forma indelével. Tendo em conta o valor (aproximadamente 60 milhões de euros) e o longo 
ciclo de vida (8-12 anos) deste tipo de garrafas na UE, é necessário apoiar a posição do PE 
em primeira leitura (alterações 124 e 223) e isentar estas garrafas da exigência de rotulagem 
nutricional.

Alteração 365
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 1-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

1-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 ingredientes de origem 
animal diferente à restante carne; e
b) Da adição de água nas seguintes 
circunstâncias:
- no caso das carnes cozidas e não 
cozidas, ou das carnes curadas cozidas, 
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qualquer adição de água que represente 
mais de 5% do peso do produto;
- no caso das carnes curadas não cozidas, 
qualquer adição de água que represente 
mais de 10 % do peso do produto.
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 ingredientes de origem 
vegetal ou de origem animal distintos do 
peixe; e
b) Da adição de água que represente mais 
de 5% do peso do produto.

Or. en

Alteração 366
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 1 

Posição do Conselho Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 367
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 1 

Posição do Conselho Alteração

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

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

Or. en

Alteração 368
János Áder

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 1 

Posição do Conselho Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 369
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 1 

Posição do Conselho Alteração

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

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

Or. it

Alteração 370
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2 

Posição do Conselho Alteração

2. No caso dos géneros alimentícios que 
são congelados antes da venda e vendidos 
descongelados, a sua denominação deve 
ser acompanhada da designação 
"descongelado".

Suprimido

Or. en

Alteração 371
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2 
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Posição do Conselho Alteração

2. No caso dos géneros alimentícios que 
são congelados antes da venda e vendidos 
descongelados, a sua denominação deve 
ser acompanhada da designação 
"descongelado".

Suprimido

Or. en

Alteração 372
James Nicholson

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2 

Posição do Conselho Alteração

2. No caso dos géneros alimentícios que 
são congelados antes da venda e vendidos 
descongelados, a sua denominação deve
ser acompanhada da designação 
"descongelado".

2. Suprimido

Or. en

Alteração 373
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2 

Posição do Conselho Alteração

2. No caso dos géneros alimentícios que 
são congelados antes da venda e vendidos 
descongelados, a sua denominação deve 
ser acompanhada da designação 
"descongelado".

Suprimido

Or. en
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Alteração 374
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2 

Posição do Conselho Alteração

2. No caso dos géneros alimentícios que 
são congelados antes da venda e vendidos 
descongelados, a sua denominação deve 
ser acompanhada da designação 
"descongelado".

2. No caso dos géneros alimentícios que 
são congelados antes da venda e vendidos 
descongelados, a sua denominação deve 
ser acompanhada da designação 
"descongelado" se a omissão desta 
designação puder induzir em erro.

Or. en

Justificação

Os consumidores devem dispor de informações sobre os processos utilizados na produção 
dos alimentos, para não serem induzidos em erro quanto à natureza dos alimentos. A 
congelação é utilizada pela indústria alimentar para uma série de funções, como a 
conservação, e para facilitar o corte de produtos em fatias. Para assegurar que os 
consumidores recebam informações úteis, é importante indicar claramente os casos em que 
estas disposições são aplicáveis. É necessário ter em conta os interesses dos consumidores e 
as situações em que a prestação de informações impediria que os consumidores fossem 
induzidos em erro.

Alteração 375
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2 

Posição do Conselho Alteração

2. No caso dos géneros alimentícios que 
são congelados antes da venda e vendidos 
descongelados, a sua denominação deve 
ser acompanhada da designação 
"descongelado".

2. No caso dos géneros alimentícios que 
são congelados antes da venda e vendidos 
descongelados, a sua denominação deve 
ser acompanhada da designação 
"descongelado", a menos que o produto 
possa ser recongelado.

Or. en
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Justificação

Os consumidores devem dispor de informações sobre os processos utilizados na produção 
dos alimentos, para não serem induzidos em erro quanto à integridade dos alimentos. A 
congelação é utilizada pela indústria alimentar para uma série de funções, como o transporte 
e a conservação, e para facilitar o corte de produtos em fatias. Para assegurar que os 
consumidores recebam informações úteis, é importante indicar claramente os casos em que 
estas disposições são aplicáveis. É necessário ter em conta as situações em que a informação 
é útil para o consumidor, por exemplo, os casos em que não é possível proceder à 
recongelação por esta comprometer a qualidade ou a segurança do produto.

Alteração 376
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2 

Posição do Conselho Alteração

2. No caso dos géneros alimentícios que 
são congelados antes da venda e vendidos 
descongelados, a sua denominação deve 
ser acompanhada da designação 
"descongelado".

2. No caso dos géneros alimentícios que 
são congelados antes da venda e vendidos 
descongelados e que apresentam um risco 
identificável para a saúde, a sua 
denominação deve ser acompanhada da 
designação "descongelado".

Or. en

Alteração 377
James Nicholson

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2 

Posição do Conselho Alteração

2. No caso dos géneros alimentícios que 
são congelados antes da venda e vendidos 
descongelados, a sua denominação deve 
ser acompanhada da designação 
"descongelado".

2. No caso dos géneros alimentícios que 
são congelados antes da venda e vendidos 
descongelados e que apresentam um risco 
identificado para a saúde, a sua 
denominação deve ser acompanhada da 
designação "descongelado".

Or. en
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Alteração 378
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2 

Posição do Conselho Alteração

2. No caso dos géneros alimentícios que 
são congelados antes da venda e vendidos 
descongelados, a sua denominação deve 
ser acompanhada da designação 
"descongelado".

2. No caso dos géneros alimentícios que 
são congelados antes da venda e vendidos 
descongelados, a sua denominação deve 
ser acompanhada da designação 
"descongelado", a menos que se trate de 
géneros alimentícios adequados para 
recongelação.

Or. en

Alteração 379
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2 

Posição do Conselho Alteração

2. No caso dos géneros alimentícios que 
são congelados antes da venda e vendidos 
descongelados, a sua denominação deve 
ser acompanhada da designação 
"descongelado".

2. No caso dos géneros alimentícios que 
são congelados antes da venda e vendidos 
descongelados, a sua denominação deve 
ser acompanhada da designação 
"descongelado", a menos que se trate de 
géneros alimentícios adequados para 
recongelação.

Or. en

Justificação

Quando a recongelação de um produto previamente descongelado não suscitar preocupações 
com a sua segurança, a inserção da designação "descongelado" não deve ser obrigatória.
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Alteração 380
Struan Stevenson

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

Posição do Conselho Alteração

2-A. Nos casos em que os géneros 
alimentícios abrangidos pelo ponto 2 
contenham mais de um ingrediente, a 
designação só é obrigatória se todo o 
produto tiver sido congelado antes da 
venda ao consumidor final.

Or. en

Justificação

Os consumidores devem dispor de informações sobre os processos utilizados na produção 
dos alimentos, para não serem induzidos em erro quanto à natureza dos alimentos. A 
congelação é utilizada pela indústria alimentar para uma série de funções, como a 
conservação, e para facilitar o corte de produtos em fatias. Para assegurar que os 
consumidores recebam informações úteis, é importante indicar claramente os casos em que 
estas disposições são aplicáveis. É necessário ter em conta os interesses dos consumidores e 
as situações em que a prestação de informações impediria que os consumidores fossem 
induzidos em erro.

Alteração 381
Horst Schnellhardt, Esther de Lange

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

Posição do Conselho Alteração

Parte B-A – REQUISITOS 
ESPECÍFICOS RELATIVOS À 
DESIGNAÇÃO DAS TRIPAS PARA 
ENCHIDOS
Na lista de ingredientes, as tripas para 
enchidos devem ser indicadas do modo 
seguinte:
"Tripa natural", quando a tripa usada na 
produção de enchidos for proveniente do 
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tubo digestivo de artiodáctilos;
"Tripa artificial", em todos os outros 
casos.
Quando a tripa artificial não for 
comestível, tal deve ser indicado.

Or. de

Alteração 382
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 4 

Posição do Conselho Alteração

4. No caso dos géneros alimentícios em 
que um componente ou ingrediente que os 
consumidores esperam que seja 
normalmente utilizado ou que esteja 
naturalmente presente tenha sido 
substituído por outro diferente, a rotulagem 
– além da lista de ingredientes – deve 
conter uma indicação clara do 
componente ou ingrediente utilizado para 
a substituição total ou parcial.

4. No caso dos géneros alimentícios em 
que um componente ou ingrediente que os 
consumidores esperam que seja 
normalmente utilizado ou que esteja 
naturalmente presente tenha sido 
substituído por outro diferente, a rotulagem 
– além da lista de ingredientes – deve 
conter uma das seguintes indicações 
claramente visíveis:

a) "(Designação do género alimentício) 
produzido com (designação do(s) 
componente(s) ou ingrediente(s) de 
substituição utilizado(s)) em vez de 
(designação do(s) componentes ou 
ingrediente(s) substituído(s))", ou
b) "(Designação do género alimentício) 
com um sucedâneo de (designação do(s) 
componente(s) ou ingrediente(s) 
substituído(s))" ou "(designação do 
género alimentício) com uma imitação de 
(designação do(s) componentes ou 
ingrediente(s) substituído(s))".

Or. de
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Justificação

O texto proposto pelo Conselho pode levar os produtores de alimentos a incluírem nos 
rótulos descrições longas e elaboradas dos ingredientes de substituição. Para assegurar uma 
melhor protecção dos consumidores, é essencial que o rótulo seja claro e compreensível e 
indique claramente o que o consumidor precisa de saber para efectuar as suas compras com 
conhecimento de causa.

Alteração 383
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 4-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

4-A. A denominação do género 
alimentício deve indicar 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

Posição do PE em primeira leitura.

Alteração 384
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 4-B (novo) 

Posição do Conselho Alteração

4-B. 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 ingredientes de origem 
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animal diferente à restante carne; e
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, 
qualquer adição de água que represente 
mais de 10% do peso do produto.

Or. en

Justificação

Posição do PE em primeira leitura.

Alteração 385
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 4-C (novo) 

Posição do Conselho Alteração

4-C. 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 ingredientes de origem 
vegetal ou de origem animal distintos do 
peixe; e
b) Da adição de água que represente mais 
de 5% do peso do produto.

Or. en

Justificação

Posição do PE em primeira leitura.
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Alteração 386
Andrés Perello Rodríguez

Proposta de regulamento
Anexo VII – Parte B – quadro – ponto 1 – coluna da direita – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

"Óleo", completada: "Óleo", completada:
- quer pelo qualificativo "vegetal" ou
"animal", consoante o caso,

- quer pelo qualificativo "animal" (quer  
pela indicação da sua origem animal 
específica), consoante o caso,

- quer pela indicação da origem específica 
vegetal ou animal.

- quer pela indicação da origem específica 
vegetal.

Or. es

Justificação
Cf. alteração 263 da primeira leitura.

Alteração 387
Carl Schlyter, Glenis Willmott, Kartika Liotard, Nessa Childers, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Anexo VII – Parte B – quadro – ponto 1 – coluna da direita – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

"Óleo", completada: "Óleo", completada quer pelo qualificativo 
"animal" (ou pela indicação da origem 
animal específica) quer, consoante o caso, 
pela indicação da origem específica 
vegetal.

- quer pelo qualificativo "vegetal" ou
"animal", consoante o caso,

Nos casos em que não seja possível 
garantir que não estejam presentes 
determinados óleos vegetais, a menção 
"Pode conter …" é obrigatória.

- quer pela indicação da origem específica 
vegetal ou animal.

Or. en

Alteração 388
Gerben-Jan Gerbrandy, Chris Davies

Proposta de regulamento
Anexo VII – Parte B – quadro – ponto 1 – coluna da direita – parágrafo 1
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Posição do Conselho Alteração

"Óleo", completada: "Óleo", completada quer pelo qualificativo 
"animal" (ou pela indicação da origem 
animal específica) quer, consoante o caso, 
pela indicação da origem específica 
vegetal.

- quer pelo qualificativo "vegetal" ou
"animal", consoante o caso,

Nos casos em que não seja possível 
garantir que não estejam presentes 
determinados óleos vegetais, a menção 
"Pode conter …" é obrigatória.

- quer pela indicação da origem específica 
vegetal ou animal.

Or. en

Justificação
A presente alteração retoma a posição do Parlamento Europeu em primeira leitura. 

Alteração 389
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo VII – Parte B – quadro – ponto 1 – coluna da direita – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

O qualificativo total ou parcialmente 
hidrogenado, conforme adequado, deve 
acompanhar a menção de óleo 
hidrogenado, a menos que a quantidade de 
ácidos gordos saturados e de ácidos 
gordos trans seja indicada na declaração 
nutricional.

O qualificativo total ou parcialmente 
hidrogenado, conforme adequado, deve 
acompanhar a menção de óleo 
hidrogenado.

Or. en

Justificação

Posição do PE em primeira leitura.
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Alteração 390
Andrés Perello Rodríguez

Proposta de regulamento
Anexo VII – Parte B – quadro – ponto 2 – coluna da direita – parágrafo 1 

Posição do Conselho Alteração

"Gordura" completada: “Gordura” ou “matérias gordas”, 
completada pela indicação da origem 
vegetal ou animal específica.

- quer pelo qualificativo "vegetal" ou 
"animal", consoante o caso,
- quer pela indicação da origem específica 
vegetal ou animal.

Or. es

Justificação

Cf. alteração 279 da primeira leitura.

Alteração 391
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo VII – Parte B – quadro – ponto 2 – coluna da direita – parágrafo 1 

Posição do Conselho Alteração

"Gordura" ou "Matérias gordas", 
completada:

"Gordura", completada pela indicação da 
origem específica vegetal ou animal.

- quer pelo qualificativo "vegetal" ou 
"animal", consoante o caso,
- quer pela indicação da origem específica 
vegetal ou animal.

Or. en

Justificação
Posição do PE em primeira leitura.
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Alteração 392
Holger Krahmer, Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo VII – Parte B – quadro – ponto 15-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

15-A. Extractos 
naturais de frutos, 
produtos hortícolas e 
plantas ou partes de 
plantas comestíveis, 
obtidos por métodos 
mecânico-físicos e 
utilizados, sob forma 
concentrada, como 
corantes de géneros 
alimentícios

"Géneros alimentícios 
corantes"

Or. en

Justificação

Os géneros alimentícios corantes são utilizados, como ingredientes corantes, na produção de 
outros géneros alimentícios. A designação do conceito permite ao consumidor reconhecer, na 
lista de ingredientes, a sua utilização como corante. Dado que a legislação comunitária não 
prevê qualquer informação obrigatória sobre géneros alimentícios corantes, é conveniente 
substituir a designação específica pela indicação de uma categoria.

Alteração 393
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte C – lista

Posição do Conselho Alteração

Acidificante Acidificante

Regulador de acidez Regulador de acidez

Antiaglomerante Antiaglomerante

Antiespuma Antiespuma
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Antioxidante Antioxidante

Agente de volume Agente de volume

Corante Corante

Emulsionante Emulsionante

Sais de fusão1
Sais de fusão1

Enzimas *

Agente de endurecimento Agente de endurecimento

Intensificador de sabor Intensificador de sabor

Agente de tratamento da farinha Agente de tratamento da farinha

Agente espumante Agente espumante

Gelificante Gelificante

Agente de revestimento Agente de revestimento

Humidificante Humidificante

Amido modificado2
Amido modificado2

Conservante Conservante

Gás propulsor Gás propulsor

Levedante Levedante

Sequestrante Sequestrante

Estabilizador Estabilizador

Edulcorante Edulcorante
Espessante Espessante

_________________ _________________
1 Unicamente no caso dos queijos fundidos 
e dos produtos à base de queijo fundido. 

1 Unicamente no caso dos queijos fundidos 
e dos produtos à base de queijo fundido. 
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2 Não é exigida a indicação do nome 
específico ou do número E.

2 Não é exigida a indicação do nome 
específico ou do número E.

* Não é exigida a indicação do nome 
específico ou do número CE.

* Não é exigida a indicação do nome 
específico ou do número CE.

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 denominações actuais das enzimas não são informativas para os consumidores e 
podem figurar em diversas categorias. A denominação genérica "enzimas" informará 
adequadamente os consumidores sobre o produto. Esta abordagem não é única e já é 
aplicada há anos para os amidos e féculas modificados.

Alteração 394
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Anexo VII – Parte D – ponto 1 

Posição do Conselho Alteração

1. Os aromas são designados quer pelo 
termo "Aroma(s)" quer por uma 
denominação mais específica ou por uma 
descrição do aroma.

1. Sem prejuízo do disposto no ponto 2, os 
aromas são designados pelos termos:

- "Aromas"
ou por uma denominação mais específica 
ou por uma descrição do aroma, se o 
componente aromatizante contiver 
aromas tal como especificados nas alíneas 
b), c), d), e), f), g) e h) do n.º 2 do artigo 
3.º do Regulamento (CE) n.º 1334/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
Dezembro de 2008, relativo aos aromas e 
a determinados ingredientes alimentares 
com propriedades aromatizantes 
utilizados nos e sobre os géneros 
alimentícios (*);
- "Aroma(s) de fumo", ou "aroma(s) de 
fumo" produzido(s) a partir de 
alimento(s) ou categoria alimentar ou 
fonte(s) (por exemplo, aroma de fumo 
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produzido a partir de faia), se o 
componente aromatizante contiver 
aromas tal como definidos na alínea f) do 
n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento (CE) 
n.º 1334/2008 e conferir aos géneros 
alimentícios um aroma a fumado.

Or. en

Alteração 395
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Anexo VII – Parte D – ponto 3 

Posição do Conselho Alteração

3. O termo "natural" ou qualquer outra 
expressão com um significado 
sensivelmente equivalente só pode ser
utilizado para os aromas cuja parte activa 
contenha exclusivamente substâncias 
aromatizantes tais como as definidas na 
alínea b) do n.º 2 do artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º 1334/2008 e/ou 
preparações aromatizantes tais como as 
definidas na alínea d) do n.º 2 do 
artigo 3.º do referido regulamento.

3. O termo "natural" é utilizado para 
descrever um aroma nos termos do artigo 
16.º do Regulamento (CE) n.º 1334/2008.

Or. en

Alteração 396
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Anexo VII – Parte D – ponto 4 

Posição do Conselho Alteração

4. Caso a denominação do aroma 
contenha uma referência à natureza ou à 
origem vegetal ou animal das substâncias 
utilizadas, o termo "natural" ou qualquer 
outra expressão com significado 

4. Em derrogação ao n.º 6 do artigo 16.º 
do Regulamento (CE) n.º 1334/2008, o 
termo "aroma(s) natural(ais)" pode ser 
igualmente utilizado quando as condições 
previstas nos n.º 4 ou 5 do referido artigo 
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sensivelmente equivalente só pode ser 
utilizado se a parte aromatizante tiver sido 
isolada por processos físicos adequados, 
processos enzimáticos ou microbiológicos 
ou processos tradicionais de preparação 
dos géneros alimentícios unicamente ou 
quase unicamente a partir do género 
alimentício ou da fonte de aroma em 
questão.

estiverem preenchidas.

Or. en

Justificação

O regulamento deve ser adaptado em função das modificações introduzidas no Regulamento 
(CE) n.º 1334/2008, que estabelece normas relativas à designação dos aromas.  No entanto, 
expressões como "aroma natural de morango com outros aromas naturais" são longas.  O 
terceiro parágrafo conferiria flexibilidade aos fabricantes.

Alteração 397
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Anexo IX – ponto 1 – alínea c-A) (nova) 

Posição do Conselho Alteração

c-A) Objecto de medidas nacionais que 
isentem as embalagens de 50 g ou menos.

Or. en

Justificação

Muitos Estados-Membros da UE adoptaram as suas próprias normas relativas aos requisitos 
mínimos de quantidade líquida para determinados géneros alimentícios, em particular 
produtos de confeitaria. Uma alteração do regulamento no sentido de exigir uma declaração 
da quantidade líquida implicará uma sobrecarga para as pequenas empresas que 
comercializam estes produtos, sem que tal traga verdadeiras vantagens para os 
consumidores. Para não aumentar os encargos suportados pelas empresas afectadas por 
estas alterações do regulamento, é necessário manter a derrogação a estas obrigações.

Alteração 398
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Anexo XI 
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Posição do Conselho Alteração

Este anexo é suprimido

Or. en

Justificação

Ver alteração à alínea b) do n.º 2 do artigo 25.º.

Alteração 399
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Anexo XI – título 1 

Posição do Conselho Alteração

TIPOS DE CARNE PARA OS QUAIS É 
OBRIGATÓRIA A INDICAÇÃO DO 
PAÍS DE ORIGEM OU DO LOCAL DE 
PROVENIÊNCIA

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver alteração à alínea b) do n.º 2 do artigo 25.º.

Alteração 400
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Anexo XIII – secção 1 – título 

Posição do Conselho Alteração

DOSES DE REFERÊNCIA DE 
VITAMINAS E SAIS MINERAIS 
(ADULTOS)

DOSES DIÁRIAS DE REFERÊNCIA DE 
VITAMINAS E SAIS MINERAIS 
(ADULTOS)

Or. en
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Justificação

Alteração aprovada pelo Parlamento em primeira leitura (alteração 242).

Alteração 401
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Anexo XIII – ponto 2 – parágrafo 1 – travessão 3 

Posição do Conselho Alteração

- 15 % dos valores de referência do 
nutriente especificado no ponto 1 por 
porção, caso a embalagem contenha apenas 
uma porção.

- 15 % dos valores de referência do 
nutriente especificado no ponto 1 por 
porção, caso a embalagem contenha apenas 
uma porção;
- 5% de RDI por 100kcal no caso de 
géneros alimentícios que não bebidas.

Or. en

Justificação

De acordo com a proposta, no caso dos géneros alimentícios ricos em água e/ou de baixa 
energia não será permitido fazer referência ao teor de vitaminas e minerais. Isto não está em 
conformidade com as disposições em matéria de rotulagem do Codex Alimentarius que 
prevêem a possibilidade de relacionar a percentagem com as quilocalorias. Devido à 
ausência da referência a 5% de RDI por 100kcal, em muitos frutos, legumes ou produtos 
lácteos não é possível indicar o teor de micronutrientes ("fonte de" vitaminas e minerais) por 
serem ricos em água.

Alteração 402
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Anexo XV – parágrafo 1 – parte introdutória 

Posição do Conselho Alteração

As unidades de medida a utilizar na 
declaração nutricional para o valor 
energético (quilojoules (kj) e quilocalorias 
(kcal)) e a massa (gramas (g), miligramas 
(mg) e microgramas (μg)) e a ordem de 
apresentação da informação, sempre que 

As unidades de medida a utilizar na 
declaração nutricional para o valor 
energético expresso em quilocalorias (kcal) 
e a massa (gramas (g), miligramas (mg) e 
microgramas (μg)) e a ordem de 
apresentação da informação, sempre que 
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adequado, serão as seguintes: adequado, serão as seguintes:

Or. en

Justificação

Como acordado por ocasião da primeira leitura do Parlamento, a nova proposta de 
regulamento destina-se a melhorar a informação dos consumidores. Uma vez que as calorias 
são a unidade de medida mais conhecida e que se reconhece que muitos consumidores já têm 
dificuldade em compreender a informação contida nos rótulos, inclusivamente informação 
nutricional, a utilização de kj é supérflua e potencialmente contraproducente.


