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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU

sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
à informação sobre os géneros alimentícios prestada aos consumidores
(COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0040),

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 95º do Tratado CE, nos termos dos 
quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0000/2009),

– Tendo em conta o artigo 51.º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar e os pareceres da Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural e da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores (A7-0000/2009),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A livre circulação de géneros 
alimentícios seguros e sãos constitui um 
aspecto essencial do mercado interno, 
contribuindo substancialmente para a saúde 
e o bem-estar dos cidadãos e para os seus 
interesses sociais e económicos.

(2) A livre circulação de géneros 
alimentícios seguros constitui um aspecto 
essencial do mercado interno, contribuindo 
substancialmente para a saúde e o bem-
estar dos cidadãos e para os seus interesses 
sociais e económicos. O presente 
regulamento serve, por um lado, os 
interesses do mercado interno, ao garantir 
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a simplificação da legislação, a segurança 
jurídica e a redução da burocracia, e, por 
outro, os dos cidadãos, ao prever a 
obrigatoriedade de rótulos claros, 
compreensíveis e legíveis para os 
alimentos.

Or. de

Justificação

Não foram definidos os alimentos "sãos"; portanto, o conceito de "são" já foi 
expresso pelo termo "seguro", que corresponde à ausência de ingredientes perigosos 
para a saúde e à qualidade higiénica. É importante ressaltar que o regulamento visa 
melhorar a protecção dos consumidores e harmonizar o mercado interno. 

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para atingir um nível elevado de 
protecção da saúde dos consumidores e 
garantir o seu direito à informação, importa 
assegurar uma informação adequada dos 
consumidores no que respeita aos 
alimentos que consomem. Os 
consumidores podem ser influenciados
nas suas escolhas por considerações de 
saúde, económicas, ambientais, sociais e 
éticas, entre outras.

(3) Para atingir um nível elevado de 
protecção da saúde dos consumidores e 
garantir o seu direito à informação, importa 
assegurar uma informação adequada dos 
consumidores no que respeita aos 
alimentos que consomem. As decisões de 
compra podem ser influenciadas por 
considerações de saúde, económicas, 
ambientais, sociais e éticas, entre outras.

Or. de

Justificação

O que está aqui em causa são as decisões de compra; a decisão de compra é, 
simultaneamente, uma decisão de consumo.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) As exigências gerais em matéria de 
rotulagem são completadas por um certo 
número de disposições aplicáveis a todos 
os géneros alimentícios, mas em 
circunstâncias específicas, ou a 
determinadas categorias de géneros 
alimentícios. Além disso, existem 
igualmente disposições específicas 
aplicáveis a géneros alimentícios 
específicos.

(8) As exigências gerais em matéria de 
rotulagem são completadas por novas
disposições relativas à rotulagem 
obrigatória, as quais são aplicáveis a todos 
os géneros alimentícios e bebidas não 
alcoólicas. Além disso, existem igualmente 
disposições específicas aplicáveis a 
géneros alimentícios ou ingredientes 
alimentares específicos.

Or. de

Justificação

A aplicabilidade a todos os alimentos e bebidas não alcoólicas é o critério de 
referência para a proporcionalidade das propostas relativas à rotulagem obrigatória, 
devendo por isso ser enfatizada.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Embora os objectivos iniciais e os 
principais elementos da legislação em 
vigor em matéria de rotulagem se 
mantenham válidos, é necessário 
racionalizar esta legislação, de modo a 
facilitar a sua observância e torná-la mais 
clara para as partes interessadas, e 
modernizá-la, para ter em conta a evolução 
no domínio da informação sobre os 
géneros alimentícios.

(9) Embora os objectivos iniciais e os 
principais elementos da legislação em 
vigor em matéria de rotulagem se 
mantenham válidos, é necessário 
racionalizar esta legislação, de modo a 
facilitar a sua utilização e torná-la 
juridicamente mais segura para as partes 
interessadas, e para ter em conta a 
evolução no domínio da informação sobre 
os géneros alimentícios.

Or. de
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Justificação

Clarificação.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

(10) A correlação entre alimentação e 
saúde e a escolha de uma alimentação 
adequada correspondente às necessidades 
individuais são temas de interesse para o 
grande público. O Livro Branco da 
Comissão sobre uma estratégia para a 
Europa em matéria de problemas de saúde 
ligados à nutrição, ao excesso de peso e à 
obesidade refere que a rotulagem 
nutricional constitui um instrumento 
importante de informação dos 
consumidores sobre a composição dos 
alimentos, que os ajuda a fazer escolhas 
informadas. As campanhas de educação e 
informação são um instrumento 
importante para tornar mais 
compreensíveis para o consumidor as 
informações sobre os alimentos. A 
estratégia comunitária em matéria de 
Política dos Consumidores para 2007-2013 
sublinha que esta possibilidade de fazer 
escolhas informadas é fundamental tanto 
para assegurar uma verdadeira 
concorrência como para garantir o bem-
estar dos consumidores. O conhecimento 
dos princípios básicos da nutrição e uma 
informação adequada sobre as 
características nutritivas dos alimentos 
ajudariam significativamente os 
consumidores a fazer tais escolhas. Além 
disso, é adequado e pertinente que os 
consumidores beneficiem de uma fonte de 
informações neutra nos Estados-Membros 
para dúvidas individuais sobre nutrição. 
Por essa razão, os Estados-Membros 
devem criar as correspondentes linhas 
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directas, para cujo financiamento o sector 
alimentar poderia contribuir.

Or. de

Justificação

Melhorar o regime alimentar e os conhecimentos dos consumidores em matéria de 
nutrição são objectivos que não podem ser atingidos apenas através da rotulagem 
dos alimentos. Ainda hoje os consumidores não compreendem certa informação 
veiculada através da rotulagem e é fundamental que os Estados-Membros se 
empenhem mais em campanhas de informação.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Justificação

Não se trata aqui da manipulação de alimentos, mas sim da sua entrega a terceiros; 
importa evitar a duplicação. O respeito das disposições estabelecidas no presente 
regulamento representaria uma sobrecarga para as explorações que praticam a 
comercialização directa (venda na quinta, à beira da estrada, à porta de casa). Dado 
que a comercialização agrícola directa de géneros alimentícios representa uma 
importante fonte de rendimento para as explorações agrícolas, deve a mesma ser por 
princípio excluída do presente regulamento. 

As empresas do comércio a retalho e de produção artesanal de alimentos, assim 
como os estabelecimentos de restauração colectiva, produzem e fornecem 
directamente aos consumidores produtos não pré-embalados. Os procedimentos 
seguidos não são normalizados, e as substâncias e ingredientes utilizados mudam 
diariamente. Além disso, há que ter em conta que precisamente a produção artesanal 
de alimentos é uma garantia de preservação das especialidades regionais, da 
criatividade e da inovação, assegurando, assim, a diversidade da oferta. Importa, por 
conseguinte, excluir da obrigatoriedade de rotulagem os alimentos não pré-
embalados.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os serviços de restauração 
colectiva assegurados pelas companhias 
de transporte só devem ser abrangidos 
pelo presente regulamento no caso de 
ligações entre dois pontos do território da 
Comunidade.

Or. de

Justificação

Para as ligações com países terceiros, as empresas de transporte podem não 
encontrar fornecedores que satisfaçam as obrigações de informação. Submeter as 
empresas que asseguram essas ligações às disposições do presente Regulamento 
poderia originar uma desvantagem de concorrência para os transportadores da UE, 
pois só eles teriam de observar o Regulamento.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

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

(16) A legislação em matéria de 
informação sobre os géneros alimentícios 
deve ser suficientemente flexível para 
poder adaptar-se às novas exigências dos 
consumidores neste domínio e não deve 
bloquear a inovação no sector alimentar.
A possibilidade de as empresas do sector 
alimentar prestarem voluntariamente 
informações suplementares garante uma 
flexibilidade adicional.

Or. de

Justificação

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

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Ao exigir informação obrigatória 
sobre os géneros alimentícios, importa ter 
em conta, antes de mais, o objectivo de 
permitir que os consumidores identifiquem 
e utilizem adequadamente os géneros 
alimentícios e escolham os que melhor 
correspondem às suas próprias 
necessidades alimentares.

(17) Ao exigir informação obrigatória 
sobre os géneros alimentícios, importa ter 
em conta o objectivo de permitir que os 
consumidores tomem uma decisão de 
compra informada, em função das suas 
necessidades e gostos individuais.

Or. de
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Justificação

Simplificação e clareza.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 18 

Texto da Comissão Alteração

(18) Para que a legislação em matéria de 
informação sobre os géneros alimentícios 
possa adaptar-se à evolução das 
necessidades de informação dos 
consumidores, ao ponderar a necessidade 
de informação alimentar obrigatória
importa igualmente ter em conta o 
interesse manifestado pela maioria dos 
consumidores na divulgação de certas 
informações.

(18) Para que a legislação em matéria de 
informação sobre os géneros alimentícios 
possa adaptar-se à evolução das 
necessidades de informação dos 
consumidores e para evitar a acumulação 
desnecessária de resíduos de embalagem, 
a rotulagem obrigatória dos alimentos 
deve restringir-se à indicação de 
informações que tenham, 
manifestamente, interesse para a maioria 
dos consumidores.

Or. de

Justificação

Não convém que as embalagens contenham demasiadas informações.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Também a introdução de novas formas de apresentação da informação sobre os 
alimentos deve cumprir as exigências citadas. 

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Convém chamar a atenção para o facto de já existirem regras sobre a publicidade 
enganosa. A publicidade de produtos com alegadas propriedades medicinais já está 
regulamentada no Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho de 
20.12.2006 relativo às alegações nutricionais e de saúde sobre os alimentos 
(Regulamento CE n.º 1924/2006).

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

regras relativas à responsabilidade dos 
operadores de empresas do sector alimentar 
em caso de informações falsas, 
enganadoras ou omissas sobre os géneros 
alimentícios, devem ser inequivocamente
estabelecidas as responsabilidades desses 
operadores neste domínio.

Or. de

Justificação

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

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de
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Justificação

Ver alteração ao nº 3 do artigo 9.º. 

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

(24) Quando são utilizados na produção de 
géneros alimentícios e ainda continuam 
presentes, certos ingredientes ou outras 
substâncias podem provocar alergias ou 
intolerâncias no ser humano, e constituem 
mesmo, em alguns casos, 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 informadas sobre 
os produtos que para si são seguros.

Or. de

Justificação

Os alergénios só causam alergias e intolerâncias a pessoas alérgicas.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os rótulos dos alimentos devem ser 
claros e compreensíveis, para que os 
consumidores que assim o desejem possam 
fazer escolhas alimentares mais bem 
informadas. Os estudos mostram que a

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

legibilidade é um factor importante no que 
respeita à influência potencial das 
informações do rótulo no público e que a
aposição de informações ilegíveis no 
produto é uma das principais causas de 
insatisfação dos consumidores no que 
respeita aos rótulos dos alimentos.

Or. de

Justificação

As informações alimentares permitem uma decisão de compra consciente. A 
legibilidade não depende apenas do tamanho dos caracteres, mas também de muitos 
outros factores, como por exemplo o tipo de caracteres utilizado, a espessura do 
traço e o contraste existente entre o texto e o fundo.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Para garantir a prestação de 
informação sobre os géneros alimentícios, 
é necessário ter em conta todas as formas 
de distribuição dos mesmos aos 
consumidores, incluindo a venda através 
de técnicas de comunicação à distância. 
Embora seja evidente que os géneros 
alimentícios fornecidos através da venda à 
distância devem cumprir as mesmas 
exigências de informação que os géneros 
alimentícios vendidos nas lojas, importa 
deixar claro que, nesses casos, a 
informação obrigatória relevante deve 
também estar disponível antes de ser 
concluída a compra.

(26) Para garantir a prestação de 
informação sobre os géneros alimentícios, 
é necessário ter em conta a venda através 
de técnicas de comunicação à distância. 
Embora seja evidente que os géneros 
alimentícios fornecidos através da venda à 
distância devem cumprir as mesmas 
exigências de informação que os géneros 
alimentícios vendidos nas lojas, importa 
deixar claro que, nesses casos, a 
informação obrigatória relevante deve 
também estar disponível antes de ser 
concluída a compra.

Or. de

Justificação

A obrigatoriedade de disponibilizar informações antes da celebração do contrato de 
compra é importante para uma decisão de compra. Simplificação do texto.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Dado que as bebidas alcoólicas não se enquadram no âmbito de aplicação do 
presente regulamento, também as bebidas mistas que contenham álcool não podem 
ser aqui tidas em conta.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) É igualmente importante prestar 
informação aos consumidores sobre as 
outras bebidas alcoólicas. Existem já 
disposições comunitárias específicas sobre 
a rotulagem do vinho. O Regulamento 
(CE) n.º  1493/1999 do Conselho, de 17 de 
Maio de 1999, que estabelece a 
organização comum do mercado 
vitivinícola1, prevê um conjunto exaustivo 
de normas técnicas que englobam todas as 
práticas enológicas, métodos de preparação 
e modos de apresentação e rotulagem dos 
vinhos, garantindo assim a cobertura de 
todas as etapas da cadeia, bem como a 

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

informação adequada dos consumidores. 
Em particular, este regulamento descreve 
com precisão e de forma exaustiva, numa 
lista positiva de práticas e tratamentos 
enológicos, as substâncias que podem ser 
utilizadas no processo de produção e as 
respectivas condições de utilização; 
qualquer prática não incluída nesta lista é 
proibida. Por conseguinte, afigura-se 
adequado, nesta fase, isentar o vinho da 
obrigação de enumerar os ingredientes e de 
fornecer uma declaração nutricional. Tendo 
em vista assegurar uma abordagem 
coerente em relação às condições 
estabelecidas para o vinho, serão aplicáveis 
as mesmas isenções no que respeita à 
cerveja, ao vinho licoroso, ao vinho 
espumante, ao vinho aromatizado e aos 
produtos similares produzidos a partir de 
frutos que não as uvas, cerveja de fruta, 
bem como às bebidas mistas que 
contenham álcool, e às bebidas 
espirituosas, tal como definidas no n.º 1 do 
artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 
110/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 15 de Janeiro de 2008, 
relativo à definição, designação, 
apresentação, rotulagem e protecção das 
indicações geográficas das bebidas 
espirituosas2. No entanto, a Comissão 
elaborará um relatório cinco anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento 
e, se necessário, poderá propor exigências 
específicas no contexto do mesmo.

1JO L [ …] de […], p.[…]. 1JO L 179, de 14.7.1999, p.  1.
2JO L 179, de 14.7.1999, p. 1 2JO L 39, de 13.02.2008, p.  16 .

Or. de

Justificação

Clarificação.
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

(29) Não obstante as actuais disposições 
sectoriais obrigatórias em matéria de 
indicação da origem, a indicação do país 
de origem ou do local de proveniência de 
um género alimentício deve ser 
obrigatoriamente fornecida sempre que a 
ausência dessa indicação for susceptível de 
induzir os consumidores em erro quanto ao 
país de origem ou local de proveniência 
reais desse produto. Nos outros casos, a 
indicação do país de origem ou do local de 
proveniência será deixada ao critério dos 
operadores das empresas do sector 
alimentar. Por princípio, o país de origem 
ou o local de proveniência devem ser 
indicados de uma forma que não induza o 
consumidor em erro  e com base em 
critérios claramente definidos que 
garantam condições equitativas para a 
indústria e permitam que o consumidor 
compreenda melhor as informações 
relacionadas com o país de origem ou o 
local de proveniência dos géneros 
alimentícios. Tais critérios não são
aplicáveis às indicações relativas ao nome 
ou endereço dos operadores das empresas 
do sector alimentar.

Or. de

Justificação
As actuais disposições sectoriais já prevêem a indicação da origem. Deve evitar-se 
que o consumidor seja induzido em erro.
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Em certos casos, os operadores das 
empresas do sector alimentar podem querer 
indicar que um género alimentício provém 
da Comunidade Europeia, a fim de chamar 
a atenção do consumidor para as 
qualidades do seu produto e para as normas 
de produção da União Europeia. Tais 
indicações devem igualmente respeitar 
critérios harmonizados.

(30) No caso de os operadores das 
empresas do sector alimentar indicarem
que um género alimentício provém da 
Comunidade Europeia, a fim de chamar a 
atenção do consumidor para as qualidades 
do seu produto e para as normas de 
produção da União Europeia, tais 
indicações devem respeitar critérios 
harmonizados. O mesmo se aplica, se for 
caso disso, à indicação do 
Estado-Membro.

Or. de

Justificação

Se figurarem indicações voluntárias sobre a origem na "União Europeia" e/ou num 
"Estado-Membro ", é necessário adoptar uma forma harmonizada a bem da 
inteligibilidade, da compatibilidade e da segurança jurídica no mercado interno.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Justificação

O sal, por exemplo, não é um nutriente, mas sim um ingrediente.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

(34) De um modo geral, os consumidores 
não estão conscientes do contributo 
potencial das bebidas alcoólicas para a sua 
alimentação. Por conseguinte, seria útil 
que os fabricantes prestassem informação 
sobre o teor energético das bebidas 
alcoólicas.

Or. de

Justificação

As bebidas alcoólicas não são, é certo, abrangidas pelo presente Regulamento, mas 
podem contribuir consideravelmente para a absorção de energia. A publicação de 
informações voluntárias por parte dos fabricantes sobre o teor energético das 
bebidas alcoólicas seria benéfica para os consumidores.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Por razões de coerência da legislação 
comunitária, a inclusão voluntária de 
alegações nutricionais ou de saúde nos 
rótulos dos alimentos deve respeitar o 
disposto no Regulamento (CE) n.º 
1924/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de Dezembro de 2006, 
relativo às alegações nutricionais e de 
saúde sobre os alimentos.

(35) Por razões de segurança jurídica e de 
coerência da legislação comunitária, a 
inclusão voluntária de alegações 
nutricionais ou de saúde nos rótulos dos 
alimentos deve respeitar o disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1924/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de Dezembro de 2006, relativo às 
alegações nutricionais e de saúde sobre os
alimentos.
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Or. de

Justificação

Trata-se aqui, claramente, da segurança jurídica dos operadores envolvidos.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Não seria correcto ter de aumentar o tamanho das embalagens de alimentos só por 
causa da quantidade de disposições em matéria de rotulagem. Tal aumentaria os 
resíduos de embalagem, possivelmente, levaria ao aumento da dimensão das 
embalagens e mesmo à utilização de embalagens enganadoras.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Dado o nível actual dos 
conhecimentos no domínio da nutrição, a 

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

compreensão, a fim de chamar a sua
atenção e atingir os fins informativos a que 
se destina. É conveniente apresentar estas 
informações num mesmo campo de visão,
a fim de assegurar que os consumidores 
possam ver prontamente as informações 
nutricionais essenciais quando compram 
alimentos.

Or. de

Justificação

Seria pretensioso avaliar o estado de conhecimento de todos os cidadãos da UE. 
Também deveriam ser suprimidas as referências a estudos que claramente não podem 
ser facultados; de qualquer modo não existe, até agora, uma investigação sobre o 
comportamento do consumidor aquando da compra de alimentos que inclua todos os 
Estados-Membros (ver também considerando 38). Por último, dada a multiplicidade 
de embalagens de alimentos, é difícil identificar um campo de visão principal, assim 
como, em certas embalagens, é quase impossível definir claramente o que é a frente 
da embalagem.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) As evoluções recentes registadas em 
alguns Estados-Membros e certas 
organizações do sector alimentar no que 
respeita à expressão das declarações 
nutricionais (de forma diferente da 
indicação do valor por 100g/100ml/porção) 
mostram que os consumidores apreciam 
estes regimes, que podem ajudá-los a 
decidir rapidamente e com conhecimento 
de causa. Porém, não existem dados a 
nível comunitário sobre a forma como o 

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

compreende e utiliza os modos alternativos 
de expressão da informação. Por razões de 
comparabilidade dos produtos 
apresentados em embalagens de 
diferentes dimensões, convém pois 
continuar a exigir a indicação do valor 
nutriticional por 100g/100ml/porção e, se 
for o caso, autorizar indicações 
suplementares por porção. Se o alimento 
for embalado em porções individuais, 
deve também ser obrigatória a indicação 
do valor nutricional por porção. Para 
evitar induzir em erro o consumidor, a 
dimensão das porções deve ser 
harmonizada no âmbito de um processo 
de consulta à escala da UE.

Or. de

Justificação
A indicação do valor energético e da quantidade de nutrientes, tomando como 
referência 100 g ou 100 ml, permite ao consumidor comparar directamente os 
produtos. Por conseguinte, essas indicações devem, por princípio, ser também 
obrigatórias nas embalagens de géneros alimentícios vendidos em porções. A 
indicação adicional do valor energético e nutritivo por porção deve ser naturalmente 
possível, especialmente, neste tipo de embalagens. Para facilitar a utilização pelo 
consumidor, deve ser obrigatória a indicação das porções no caso dos géneros 
alimentícios pré-embalados em porções individuais.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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alegações distintas.

Or. de

Justificação

Já coberto pelo considerando 37.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

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

(41) No caso dos géneros alimentícios não 
pré-embalados e produtos de 
estabelecimentos de restauração colectiva, 
a indicação dos potenciais alergénios
também é muito importante. Por 
conseguinte, os consumidores devem 
sempre poder ter acesso a esta informação.

Or. de

Justificação

Normativas específicas nacionais dos Estados-Membros poderiam prejudicar o 
mercado interno e levar a situações absurdas no contexto do presente regulamento.
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) As regras em matéria de informação 
sobre os géneros alimentícios devem 
poder adaptar-se à rápida evolução do 
contexto social, económico e tecnológico.

Suprimido

Or. de

Justificação

Já coberto pelo considerando 16.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

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

(45) Deve existir a possibilidade de, em 
conformidade com os requisitos do 
presente regulamento, utilizar, se 
necessário, formas de apresentação 
comerciais ou industriais de rotulagem 
nutricional.
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Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração ao considerando 41. As identificações nacionais, mesmo 
que não sejam, explicitamente, juridicamente vinculativas, obrigariam a uma 
adaptação das empresas do ramo alimentar que operam em vários Estados-Membros 
e seriam tão nocivas ao mercado interno como os regimes especiais vinculativos 
nacionais. Pelo contrário, sistemas de apresentação comerciais ou industriais da de 
informação sobre os alimentos não teriam esse efeito negativo; além disso, esses 
sistemas podem ser internamente alterados ou abandonados com rapidez se os 
consumidores os não perceberem ou aceitarem.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) Para assegurar a coerência dos 
resultados obtidos nos diferentes Estados-
Membros, é necessário promover o 
intercâmbio e a partilha permanentes de 
melhores práticas e experiências entre os 
Estados-Membros e a Comissão e 
promover a participação das partes 
interessadas nesses intercâmbios.

Suprimido

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração aos considerandos 41 e 42.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Considerando 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(49-A) Os produtos do sector alimentar 
artesanal, assim como as preparações 
frescas do comércio a retalho de 
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alimentos podem, obviamente, conter 
também substâncias susceptíveis de 
provocar alergias ou intolerância a 
pessoas sensíveis. Todavia, como são 
precisamente os produtos não pré-
embalados que são vendidos em contacto 
directo com o cliente, deveria ser possível 
prestar as informações relevantes, por 
exemplo, através do diálogo no momento 
da venda ou através de um cartaz 
claramente visível no espaço comercial 
e/ou mediante disponibilização de 
material informativo.

Or. de

Justificação

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

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 1 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

O n.º 2 do artigo 1.º trata de uma definição de objectivos, sem conteúdo normativo 
claro. Por razões inerentes à própria elaboração da lei, deveria ser suprimido do 
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dispositivo do regulamento. 

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O presente regulamento estabelece os 
princípios, exigências e responsabilidades 
gerais que regem a informação sobre os 
géneros alimentícios e, em particular, a 
rotulagem dos géneros alimentícios. 
Estabelece igualmente meios para 
garantir o direito dos consumidores à 
informação e procedimentos para a 
prestação de informações sobre os 
géneros alimentícios, tomando em conta a 
necessidade de proporcionar flexibilidade 
suficiente para dar resposta a evoluções 
futuras e a novas necessidades de 
informação.

Suprimido

Or. de

Justificação

O n.º 2 do artigo 1.º trata de uma definição de objectivos, sem conteúdo normativo 
claro. Por razões inerentes à própria elaboração da lei, deveria ser suprimido do 
dispositivo do regulamento.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O presente regulamento aplica-se a 
todas as fases da cadeia alimentar, sempre 
que as actividades das empresas do sector 
alimentar impliquem a prestação de 
informações sobre os géneros alimentícios 
ao consumidor.

(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 O presente regulamento aplica-se a todos 
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destinados ao consumidor final, incluindo 
os que são fornecidos por estabelecimentos 
de restauração colectiva e os que se 
destinam a ser fornecidos a estes 
estabelecimentos. 

os géneros alimentícios pré-embalados
destinados ao consumidor final, bem como
aos que se destinam a ser fornecidos aos
estabelecimentos de restauração colectiva.

Não se aplica aos géneros alimentícios 
que são acondicionados no local de venda 
imediatamente antes da cessão ao 
consumidor final.
Os serviços de restauração colectiva 
assegurados pelas companhias de 
transporte só devem ser abrangidos pelo 
presente regulamento no caso de ligações 
entre dois pontos do território da 
Comunidade.

Or. de

Justificação

Uniformização e melhoria linguística do texto. É especialmente comum no sector do 
comércio alimentar que os produtos sejam empacotados no momento da entrega no 
local de venda. Desta forma, os produtos são previamente preparados em porções 
(fatias) ou embalados em folha de alumínio (sanduíches) para benefício dos 
consumidores (compras mais rápidas, melhor manuseio). Esses produtos, embalados 
pouco antes da venda, devem, por princípio, ser excluídos do âmbito de aplicação do 
regulamento, dado que de modo algum podem ser equiparados a produtos pré-
embalados industrialmente. Para as ligações a partir de ou para países terceiros, as 
companhias de transporte podem não encontrar fornecedores que satisfaçam as 
obrigações de informação. Submeter as empresas que asseguram essas ligações às 
disposições do presente Regulamento poderia originar uma desvantagem de 
concorrência para os transportadores da UE, pois só eles teriam de observar o 
Regulamento. 

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo das exigências de rotulagem 
previstas na legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 

(4) O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo das exigências de rotulagem 
previstas na legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
géneros alimentícios. A Comissão 
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géneros alimentícios. apresenta até à [data de entrada em vigor 
do presente regulamento] uma lista de 
todas as disposições em matéria de 
rotulagem constantes da legislação 
comunitária específica aplicável a 
determinados géneros alimentícios e 
disponibiliza essa lista na Internet.

Or. de

Justificação

Face à multiplicidade das normas legislativas específicas, uma tal lista afigura-se 
necessária a fim de fornecer aos operadores da cadeia alimentar clareza e segurança 
jurídica.

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

a) «Informação sobre os géneros 
alimentícios», a informação respeitante a 
um género alimentício disponibilizada ao 
consumidor final através de um rótulo, 
outro material que acompanhe o género 
alimentício ou qualquer outro meio, 
incluindo as modernas ferramentas 
tecnológicas ou a comunicação verbal.
Esta definição não abrange as 
comunicações comerciais tal como 
definidas na Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de Junho de 2000, relativa a certos 
aspectos legais dos serviços da sociedade 
de informação, em especial do comércio 
electrónico, no mercado interno;

a) «Informação sobre os géneros 
alimentícios», a informação respeitante a 
um género alimentício disponibilizada ao 
consumidor final através de um rótulo, 
outro material que acompanhe o género 
alimentício ou qualquer outro meio, 
incluindo as modernas tecnologias ou a 
comunicação verbal. Esta definição não 
abrange as comunicações comerciais tal 
como definidas na Directiva 2000/31/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
8 de Junho de 2000, relativa a certos 
aspectos legais dos serviços da sociedade 
de informação, em especial do comércio 
electrónico, no mercado interno;

Or. de

Justificação

Trata-se, aqui, não de instrumentos técnicos, mas de tecnologias.
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Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Legislação em matéria de informação 
sobre os géneros alimentícios», as 
disposições comunitárias que regem a 
informação sobre os géneros alimentícios, 
em particular a rotulagem, incluindo as 
regras de carácter geral aplicáveis a todos 
os géneros alimentícios ou a géneros 
alimentícios específicos e as regras 
aplicáveis apenas a géneros alimentícios 
específicos;

Suprimido

Or. de

Justificação

A presente disposição é supérflua. Torna-se claro que uma dada disposição jurídica 
em matéria de informação sobre os géneros alimentícios o é pelo seu próprio 
conteúdo. Por conseguinte deve ser suprimida a alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «Informação obrigatória sobre os 
géneros alimentícios», as menções cuja 
indicação ao consumidor final é imposta 
pela legislação comunitária;

Suprimido

Or. de

Justificação

A disposição em apreço é supérflua. Consta somente da definição que uma 
informação obrigatória é aquela que se encontra preceituada na legislação 
(pleonasmo). Por conseguinte deve ser suprimida a alínea c) do n.º 2 do artigo 2.º.
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Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

d) «Estabelecimentos de restauração 
colectiva», quaisquer estabelecimentos 
(incluindo veículos ou bancas fixas ou 
móveis), tais como restaurantes, cantinas, 
escolas e hospitais, nos quais, no âmbito da 
actividade empresarial, são preparados 
géneros alimentícios para entrega ao 
consumidor final, estando esses géneros 
alimentícios prontos para consumo sem 
preparação suplementar;

d) «Estabelecimentos de restauração 
colectiva», quaisquer estabelecimentos 
(incluindo máquinas de venda automática, 
veículos ou bancas fixas ou móveis), tais 
como restaurantes, cantinas, escolas,
hospitais ou serviços de restauração 
("catering"), nos quais, no âmbito da 
actividade empresarial, são preparados 
géneros alimentícios para consumo directo 
pelo consumidor final;

Or. de

Justificação

Clarificação e complemento necessário. Também as empresas de serviços de 
restauração ("catering") são estabelecimentos de restauração colectiva.

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

e) «Género alimentício pré-embalado», 
unidade de venda destinada a ser 
apresentada como tal ao consumidor final e 
aos estabelecimentos de restauração 
colectiva, constituída por um género 
alimentício e pela embalagem em que foi 
acondicionado antes de ser apresentado 
para venda, quer a embalagem o cubra na 
totalidade ou parcialmente, mas de tal 
modo que o conteúdo não possa ser 
alterado sem que a embalagem seja aberta 
ou modificada;

e) «Género alimentício pré-embalado», 
unidade de venda destinada a ser 
apresentada como tal ao consumidor final e 
aos estabelecimentos de restauração 
colectiva, constituída por um género 
alimentício numa embalagem, quer a 
embalagem o cubra na totalidade ou 
parcialmente, mas de tal modo que o 
conteúdo não possa ser alterado sem que a 
embalagem seja aberta ou modificada;
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Or. de

Justificação

Simplificação

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) "Género alimentício não 
pré-embalado", géneros alimentícios que 
são propostos não embalados ao 
consumidor final e que não são 
embalados ou que só são embalados no 
momento da venda a este último, bem 
como os géneros alimentícios e as 
preparações frescas que são pré-
embaladas no local da venda 
imediatamente antes da venda;

Or. de

Justificação

As lojas propõem igualmente géneros alimentícios pré-embalados geralmente na 
proximidade dos balcões, a fim de evitar aos consumidores ter de fazer fila de espera. 
Como para os alimentos embalados a pedido e segundo os desejos do consumidor, é 
impossível na prática, devido à diversidade dos produtos propostos, do modo de 
produção artesanal e da diferença da oferta de um dia ao outro, impor menções 
obrigatórias para os géneros alimentícios pré-embalados.

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

f) «Ingrediente», qualquer substância, 
incluindo os aditivos e enzimas
alimentares, e qualquer constituinte de um 
ingrediente composto, utilizados no fabrico 

f) «Ingrediente», qualquer substância, 
incluindo os aditivos e enzimas 
alimentares, e qualquer ingrediente de um 
ingrediente composto, utilizados no fabrico 
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ou preparação de um género alimentício e 
ainda presentes no produto acabado, 
eventualmente sob forma alterada; os 
resíduos não são considerados 
ingredientes;

ou preparação de um género alimentício e 
contidos no produto acabado, 
eventualmente sob forma alterada;

Or. de

Justificação

A modificação da definição de" ingrediente" teria efeitos indesejáveis para a 
legislação comunitária que faz referência à definição de ingrediente (como o 
Regulamento 1829/2003). O conceito de "resíduos" deveria ser suprimido desta 
definição para se ajustar ao Regulamento 178/2002, que estabelece os requisitos 
gerais da legislação em matéria alimentar. Na definição de género alimentício deste 
regulamento que figura no artigo 2.º não são incluídos "os resíduos e os 
contaminantes".

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

j) «Rotulagem», as menções, indicações, 
marcas de fabrico ou de comércio, imagens 
ou símbolos referentes a um género 
alimentício e que figurem em qualquer 
embalagem, documento, aviso, rótulo, anel 
ou gargantilha que acompanhe ou seja 
referente a esse género alimentício;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.
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Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

k) «Campo de visão», todas as superfícies 
de uma embalagem que possam ser 
legíveis a partir de um único ponto de 
visão, permitindo o acesso fácil e rápido à 
informação constante da rotulagem ao 
possibilitar a leitura desta informação
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, permitindo o acesso fácil e rápido à 
informação pelo consumidor;

Or. de

Justificação

Melhor formulação.

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

(k-A) "Legibilidade",  qualquer texto 
escrito, impressão, inscrição, marcação, 
gravura, selo, etc. que permita ao 
consumidor com capacidades visuais 
normais compreender textos, 
nomeadamente as etiquetas e os rótulos 
dos géneros alimentícios sem o recurso a 
meios ópticos; a legibilidade depende do 
tamanho dos caracteres, do tipo de 
escrita, da respectiva espessura, da 
distância entre as palavras, letras e 
linhas, da relação entre a largura e a 
altura das letras, bem como do contraste 
entre os caracteres escritos e o fundo em 
que se inserem.

Or. de
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Justificação

A presente definição afigura-se necessária, uma vez que o tamanho dos caracteres, 
por si só, não constitui garante da legibilidade de um texto.

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

l) «Denominação legal», a denominação 
de um género alimentício prescrita pelas 
disposições comunitárias que lhe são 
aplicáveis ou, na ausência de tais 
disposições comunitárias, a denominação 
prevista nas disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas 
aplicáveis no Estado-Membro em que o 
género alimentício é vendido ao
consumidor final ou aos estabelecimentos 
de restauração colectiva;

Suprimido

Or. de

Justificação

A terminologia até à data em vigor "denominação corrente" da Directiva 2001/13/CE 
relativa à rotulagem deve manter-se.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 2 - n.º 2 - alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) «Denominação corrente», a 
denominação aceite como denominação do 
género alimentício pelos consumidores do 
Estado-Membro em que este é vendido, 
sem necessidade de qualquer outra 
explicação;

m) «Denominação corrente», a 
denominação entendida como 
denominação do género alimentício pelos 
consumidores do Estado Membro em que 
este é vendido, sem necessidade de 
qualquer outra explicação;

Or. de
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Justificação

A terminologia até à data em vigor "denominação corrente" da Directiva 2001/13/CE 
relativa à rotulagem deve manter-se (cf. artigo 5.º, alínea a)). Não se trata aqui de 
aceitação, mas, sim, de compreensão.

Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

o) «Ingrediente(s) primário(s)», os 
ingredientes significativos e/ou 
característicos  de um género alimentício;

Suprimido

Or. de

Justificação

Como nos opomos à tentativa da Comissão de reforçar a disposição existente relativa 
à rotulagem de origem, não são necessárias definições de ingredientes primários, 
significativos e característicos de um género alimentício, até agora ignorados no 
âmbito da legislação relativa aos alimentos. Como sempre defendemos a 
simplificação, opomo-nos à criação de mais novos termos e conceitos, sem qualquer 
benefício aparente.

Estes critérios não são viáveis. São incoerentes e geram confusão com as definições 
QUID (Quantitative Ingredient Declaration). Uma percentagem de 50% não tem o 
mesmo significado prático para todos os géneros alimentícios.

Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de
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Justificação

Como nos opomos à tentativa da Comissão de reforçar a disposição existente relativa 
à rotulagem de origem, não são necessárias definições de ingredientes primários, 
significativos e característicos de um género alimentício, até agora ignorados no 
âmbito da legislação relativa aos alimentos. Como sempre defendemos a 
simplificação, opomo-nos à criação de mais novos termos e conceitos, sem qualquer 
benefício aparente.

Estes critérios não são viáveis.  São incoerentes e geram confusão com as definições 
QUID (Quantitative Ingredient Declaration). Uma percentagem de 50% não tem o 
mesmo significado prático para todos os géneros alimentícios.

Alteração 52

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

Texto da Comissão Alteração

q) «Ingrediente(s) característico(s)», 
qualquer ingrediente de um género 
alimentício habitualmente associado à 
denominação deste género alimentício 
pelo consumidor e para o qual, na maior 
parte dos casos, é exigida uma indicação 
quantitativa;

Suprimido

Or. de

Justificação

Como nos opomos à tentativa da Comissão de reforçar a disposição existente relativa 
à rotulagem de origem, não são necessárias definições de ingredientes primários, 
significativos e característicos de um género alimentício, até agora ignorados no 
âmbito da legislação relativa aos alimentos. Como sempre defendemos a 
simplificação, opomo-nos à criação de mais novos termos e conceitos, sem qualquer 
benefício aparente.

Estes critérios não são viáveis.  São incoerentes e geram confusão com as definições 
QUID (Quantitative Ingredient Declaration). Uma percentagem de 50% não tem o 
mesmo significado prático para todos os géneros alimentícios.
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Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 2 - n.º 2 - alínea r)

Texto da Comissão Alteração

r) «Exigências essenciais», as exigências 
que determinam o nível de protecção do 
consumidor e de informação sobre os 
géneros alimentícios relativamente a um 
determinado aspecto, estabelecidas num 
acto comunitário que permita o 
desenvolvimento dos regimes nacionais 
referidos no artigo 44.º;

r) «Exigências essenciais», as exigências 
que determinam o nível de protecção do 
consumidor e de informação sobre os 
géneros alimentícios relativamente a um 
determinado aspecto, estabelecidas num 
acto comunitário;

Or. de

Justificação

O artigo 44.º é suprimido.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 2 - n.º 2 - alínea s)

Texto da Comissão Alteração

s) «Data de durabilidade mínima de um 
género alimentício», data até à qual este 
género alimentício conserva as suas 
propriedades específicas nas condições de 
conservação adequadas;

s) «Data de durabilidade mínima de um 
género alimentício», data até à qual este 
género alimentício conserva as suas 
propriedades específicas nas condições de 
conservação adequadas e/ou especiais 
indicadas na embalagem;

Or. de

Justificação

Alguns géneros alimentícios requerem condições de conservação especiais, 
nomeadamente refrigeração, que cumpre mencionar na embalagem do respectivo 
produto.
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Alteração 55

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

Texto da Comissão Alteração

s-A) "Data-limite de consumo de um 
género alimentício",  a data-limite para 
efeitos de consumo de um género 
alimentício. Após essa data, o género 
alimentício deixa de poder ser proposto, 
como tal, aos consumidores.

Or. de

Justificação

No Anexo III, a Comissão procede à distinção clara entre a data de durabilidade 
mínima e a data-limite de consumo. Assim sendo, afigura-se igualmente necessária 
uma definição para a data-limite de consumo.

Alteração 56

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

Texto da Comissão Alteração

s-B) "Data de fabrico", a data em que os 
produtos são produzidos, e, 
eventualmente, embalados e congelados.

Or. de

Justificação

A presente definição é necessária, em função do artigo 25.º.

Alteração 57

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

Texto da Comissão Alteração



PR\795512PT.doc 42/135

PT

t) «Melhores práticas», normas, regimes, 
iniciativas ou quaisquer outras 
actividades aprovadas pelas autoridades 
competentes que, com base na experiência 
ou nos estudos realizados, tenham 
demonstrado ser as mais eficazes para a 
maior parte dos consumidores e sejam 
consideradas como modelos a seguir. 

Suprimido

Or. de

Justificação

Coerente com a supressão dos capítulos 6 e 7.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 3 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A informação sobre os géneros 
alimentícios tem como objectivo procurar 
alcançar um elevado nível de protecção da 
saúde, de transparência e de 
comparabilidade dos produtos no 
interesse do consumidor, proporcionando 
uma base para fazer escolhas informadas e 
utilizar os alimentos com segurança.

Or. de

Justificação

Reputa-se necessário complementar o texto mediante a introdução dos aspectos da 
transparência e da comparabilidade. A inclusão dos aspectos suprimidos poderia 
conduzir a uma rotulagem excessiva, que confundiria os consumidores, contrariando, 
assim, o objectivo da directiva. 
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Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os rótulos dos géneros alimentícios 
devem ser facilmente reconhecíveis, 
legíveis e compreensíveis para o 
consumidor médio.

Or. de

Justificação

O rótulo seria absurdo se não fosse facilmente reconhecível, legível e compreensível.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A legislação em matéria de informação 
sobre os géneros alimentícios tem como 
objectivo a realização da livre circulação 
na Comunidade de géneros alimentícios 
produzidos e comercializados legalmente, 
tomando em conta, quando necessário, a 
necessidade de proteger os interesses 
legítimos dos produtores e de promover a 
produção de produtos de qualidade.

(2) A legislação em matéria de informação 
sobre os géneros alimentícios tem como 
objectivo a realização da livre circulação 
na Comunidade de géneros alimentícios 
produzidos e comercializados legalmente.

Or. de

Justificação

A segunda parte do parágrafo é constituída por uma definição desprovida de teor 
normativo. Por razões inerentes à própria elaboração da lei, deveria ser suprimida 
do dispositivo do regulamento ou, quando muito, figurar como considerando. Não é 
claro como e em que momento é que os interesses dos produtores e a qualidade dos 
"produtos de qualidade" devem ser protegidos ou promovidos.
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Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 4 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) Sempre que a legislação em matéria de 
informação sobre os géneros alimentícios 
exija a prestação de informação 
obrigatória, esta informação deve 
corresponder, em especial, a uma das 
seguintes categorias:

(1) Sempre que a legislação exija a 
prestação de informação obrigatória 
sobre os géneros alimentícios, esta 
informação deve corresponder, em 
especial, a uma das seguintes categorias: 

Or. de

Justificação

A presente alteração visa evitar uma duplicação.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 4 - n.º 1 - alínea b) - subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

O presente regulamento não tem por objectivo directo proteger a saúde dos 
consumidores mediante advertências, mas, sim, permitir aos consumidores tomarem 
uma decisão de compra com conhecimento de causa, fundamentando-se nas 
informações nutricionais, informações essas que lhes viabilizam uma alimentação 
equilibrada e, por conseguinte, uma melhor saúde.
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Alteração 63

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

Texto da Comissão Alteração

c) Informação sobre as características 
nutricionais, de modo a que os 
consumidores, incluindo os que devem 
seguir um regime alimentar especial, 
possam fazer escolhas informadas.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 4 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A presente alteração visa melhorar a clareza e evidenciar a necessidade de utilizar os 
conhecimentos científicos na legislação em matéria de informações sobre os géneros 
alimentícios.
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Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A informação sobre os géneros 
alimentícios não deve induzir 
significativamente em erro, em especial:

1. A informação sobre os géneros 
alimentícios não deve induzir em erro, em 
especial:

Or. de

Justificação

Toda e qualquer indução em erro, independentemente do seu grau de gravidade, é 
uma indução em erro.

Alteração 66

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

Texto da Comissão Alteração

a) No que respeita às características do 
género alimentício e, em especial, no que 
se refere à sua natureza, identidade, 
propriedades, composição, quantidade, 
durabilidade, país de origem ou local de 
proveniência, método de fabrico ou de 
produção;

a) No que respeita às características do 
género alimentício e, em especial, no que 
se refere à sua natureza, identidade, 
propriedades, composição, quantidade, 
durabilidade, origem ou proveniência, 
método de fabrico ou de produção;

Or. de

Justificação

O n.º 1, ponto i) da alínea a) do artigo 2.º da Directiva 2000/13/CE apresenta uma 
regra clara e prática para a rotulagem da origem. A indústria está habituada a esta 
disposição e à sua aplicação, que não representa qualquer problema. Também ao 
nível do CODEX já não existe diferença entre país de origem e local de proveniência. 
Esta abordagem deve ser adoptada na legislação da União Europeia, como prevê a 
Directiva 2000/13/CE. 

Alteração 67
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Induzindo em erro o consumidor 
quanto à origem de um produto 
alimentício através de representações 
visuais;

Or. de

Justificação

Não devem ser utilizadas imagens ou gráficos que induzam deliberadamente em erro 
o consumidor quanto à verdadeira origem de um produto.

Alteração 68

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

Cada vez mais se utilizam sucedâneos de géneros alimentícios, como é o caso de 
"queijo" produzido a partir de matérias gordas de origem vegetal. Cumpre também 
constatar que os ingredientes normalmente utilizados para o fabrico de um produto 
são em parte substituídos por sucedâneos mais baratos (por exemplo, a substituição 
de leite nos gelados por gordura vegetal). Regra geral não é dado ao consumidor 
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aperceber-se desta situação. A bem da transparência é necessário introduzir uma 
menção correspondente.

Alteração 69

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

Texto da Comissão Alteração

c) Sugerindo que o género alimentício 
possui características especiais quando 
todos os géneros alimentícios similares 
possuem essas mesmas características.

c) Sugerindo que o género alimentício 
possui características especiais quando 
todos os géneros alimentícios similares 
possuem essas mesmas características e/ou 
evidenciando, de modo particular, a 
ausência de determinados ingredientes 
e/ou substâncias alimentares que, regra 
geral, não se encontram presentes no 
género alimentício em questão;

Or. de

Justificação

Uma forma particular de indução em erro consiste em evidenciar as características 
óbvias de um género alimentício enquanto elemento específico, por exemplo, quando 
as gomas, que, por princípio, são isentas de matérias gordas, apresentam a menção 
"isento de matérias gordas".

Alteração 70

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Anunciando explicitamente uma 
redução significativa do teor de açúcar 
e/ou de matérias gordas, apesar de não 
haver uma redução correspondente do 
valor energético (kilojoules ou 
quilocalorias);

Or. de
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Justificação

O consumidor médio parte do princípio que um produto alimentar, em cuja 
embalagem é anunciada, na face exterior, uma redução significativa do teor de 
açúcar ou de matérias gordas, tem igualmente um valor energético reduzido. 
Contudo, tal nem sempre se verifica, pois o açúcar ou as matérias gordas são 
substituídos por outros ingredientes. Este tipo de informações na embalagem induz o 
consumidor em erro. 

Alteração 71

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

Texto da Comissão Alteração

c-B) Utilizando a menção "dietético", 
quando o género alimentício não é 
conforme com a legislação comunitária 
em matéria de géneros alimentícios 
destinados a uma alimentação especial.

Or. de

Justificação

Muitos géneros alimentícios em que figura a menção "dietético" sugerem uma forte 
redução do teor de açúcar e de matérias gordas e, portanto, um baixo valor 
energético, embora frequentemente não seja esse o caso. A menção "dietético" só 
deve, por isso, ser utilizada nos géneros alimentícios que se destinam efectivamente a 
uma alimentação especial.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 7 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de
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Justificação

Este texto é inserido no n.º 1, alínea a), do artigo 3.º.

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A proibição prevista no n.º 3 é 
igualmente aplicável:

4. Os n.ºs 1 e 3 são igualmente aplicáveis:

Or. de

Justificação

É óbvio que o conteúdo do n.º 1 deve ser igualmente aplicável à publicidade e à 
apresentação dos géneros alimentícios.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 8 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A verificação faz parte do controlo por que são responsáveis as empresas do sector 
alimentar mencionadas neste parágrafo, pelo que não é necessário fazer-lhe 
expressamente referência.
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Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 8 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

As infracções penais não são objecto do regulamento.

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 8 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Se os operadores de empresas do sector 
alimentar responsáveis por actividades de 
comércio retalhista ou de distribuição que 
não afectem a informação sobre os géneros 
alimentícios tomarem conhecimento de 
que um género alimentício não respeita as 
disposições do presente regulamento, 
retiram-no imediatamente da distribuição.

Or. de
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Justificação

Para delimitar claramente as responsabilidades, esta disposição deve ser redigida de 
forma mais clara. O objectivo é evitar que as empresas comerciais sejam 
responsabilizadas por situações que não são da sua responsabilidade ou sobre as 
quais não podem exercer qualquer influência. O acórdão do Tribunal de Justiça no 
processo "Lidl-Italia" chama a atenção para o grau insuficiente de segurança 
jurídica das empresas do sector alimentar no âmbito da legislação em vigor.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 8 - n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Os operadores das empresas do sector 
alimentar devem assegurar, nas empresas 
sob o seu controlo, que a informação 
relativa aos géneros alimentícios não pré-
embalados seja transmitida ao operador 
que recebe estes géneros alimentícios para 
revenda ou transformação, para que, se 
for o caso, as informações obrigatórias 
especificadas no n.º1, alíneas a) a c), f) e 
g), do artigo 9.º possam ser fornecidas ao 
consumidor final.

Or. de

Justificação

Clarificação.

Alteração 78

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

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, os operadores das empresas do 
sector alimentar devem garantir que as 
menções referidas no n.º1, alíneas a), f) e 
h), do artigo 9.º constem igualmente da 

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, os operadores das empresas do 
sector alimentar devem garantir que as 
menções referidas nas alíneas a), f), g) e h) 
do n.º1 do artigo 9.º constem igualmente da 
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embalagem exterior em que o género 
alimentício é apresentado para 
comercialização.

embalagem exterior em que o género 
alimentício é apresentado para 
comercialização.

Or. de

Justificação

As informações específicas sobre as condições de conservação e de utilização de um 
género alimentício (n.º 1, alínea g), do artigo 9.º) devem figurar igualmente na sua 
embalagem exterior. 

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 9 - título

Texto da Comissão Alteração

Lista de menções obrigatórias (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

Melhoria linguística.

Alteração 80

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

Texto da Comissão Alteração

a) Denominação do género alimentício; a) Denominação de venda;

Or. de

Justificação

Cf. alteração ao artigo 2.°, n.º 2 alínea m).
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Alteração 81

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

Texto da Comissão Alteração

c) Qualquer ingrediente enumerado no 
anexo II que cause alergias ou 
intolerâncias, bem como qualquer 
substância dele derivada;

c) Os ingredientes enumerados no anexo 
II que causem alergias ou intolerâncias,
bem como qualquer substância deles
derivada;

Or. de

Justificação

Melhoria linguística.

Alteração 82

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

Texto da Comissão Alteração

d) A quantidade de determinados 
ingredientes ou categorias de ingredientes;

d) A quantidade de determinados 
ingredientes ou categorias de ingredientes, 
de acordo com o anexo VI;

Or. de

Justificação

Inserção da referência cruzada correcta.

Alteração 83

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) Em caso de produtos congelados, a 
data de fabrico;

Or. de



PR\795512PT.doc 55/135

PT

Justificação

Trata-se de uma indicação útil para permitir aos consumidores reconhecer os 
produtos congelados há muito armazenados (escândalo da carne estragada).

Alteração 84

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

Texto da Comissão Alteração

g) Quaisquer condições especiais de 
conservação e de utilização;

g) Quaisquer condições especiais de 
conservação e/ou de utilização;

Or. de

Alteração 85

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

Deslocação do n.º 1, alínea j), do artigo 9.º, por razões de clareza e lógica.

Alteração 86

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

Texto da Comissão Alteração

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

h) O nome ou a firma e o endereço do 
fabricante ou do acondicionador, ou do 
importador estabelecido na Comunidade;
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Or. de

Justificação

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

Alteração 87

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 88

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. de

Justificação

Deslocado: Por razões de clareza e lógica, esta alínea é inserida imediatamente a 
seguir ao n.º 1, alínea g), do artigo 9.º.

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 9 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As menções referidas no n.º 1 devem ser 
indicadas mediante palavras e números, a 
menos que, no que respeita a uma ou 
mais menções, os consumidores recebam 
informação através de outras formas de 
expressão, estabelecidas por medidas de 
execução adoptadas pela Comissão. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º

2. As menções referidas no n.º 1 devem ser 
indicadas mediante palavras e números.

Or. de

Justificação

A lista das menções obrigatórias constitui o cerne deste regulamento. Por tal motivo, 
as formas de expressão dessas menções não devem ser modificadas através do 
procedimento de comitologia, que se destina a alterar elementos não essenciais. 

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 9 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode alterar a lista de 
menções obrigatórias estabelecida no 
n.º 1. As medidas que tenham por objecto 

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

Or. de

Justificação

A lista estabelecida no n.º 1 contém disposições muito importantes, pelo que não deve 
ser objecto do procedimento de regulamentação. 

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Derrogações à exigência de menções 
obrigatórias

Suprimido

A título excepcional, a Comissão pode 
prever derrogações às exigências previstas 
no n.º 1, alíneas b) e f), do artigo 9.º para 
categorias ou tipos específicos de géneros 
alimentícios, desde que tais derrogações 
não tenham por consequência uma 
informação inadequada do consumidor 
final e dos estabelecimentos de 
restauração colectiva. As medidas que 
tenham por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento a fim 
de o completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

Or. de

Justificação

Se não existirem, nem estiverem previstas no presente regulamento, disposições 
legislativas específicas para determinados géneros alimentícios, as menções 
obrigatórias devem ser válidas para todos os géneros alimentícios, e a Comissão não 
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deve poder autorizar derrogações. 

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 13 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso dos géneros alimentícios 
pré-embalados, a informação obrigatória 
deve figurar na embalagem ou num rótulo 
fixado à mesma.

2. No caso dos géneros alimentícios pré-
embalados, a informação obrigatória deve 
figurar na embalagem.

Or. de

Justificação

A expressão suprimida poderia levar a que os géneros alimentícios fossem vendidos 
com "folhetos informativos", o que deve ser evitado.

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 13 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

A indicação das menções obrigatórias constitui o cerne deste regulamento. A forma 
como estas menções são fornecidas não pode ser modificada através de medidas que 
tenham por objecto alterar elementos não essenciais do presente regulamento.

Alteração 94

Proposta de regulamento
Artigo 13 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. No caso dos géneros alimentícios pré-
embalados são aplicáveis as disposições do 
n.º 3, parágrafo 1-A, do artigo 17.º.

Or. de

Justificação

Adaptação.

Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 14 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

A Comissão Europeia elabora, em 
cooperação com as partes interessadas e 
no âmbito de um processo de consulta, 
regras vinculativas em matéria de 
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legibilidade da informação sobre os 
géneros alimentícios fornecida aos 
consumidores. Estas medidas, que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais 
do presente regulamento, completando-o, 
são aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo, a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. de

Justificação

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

Alteração 96

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso dos géneros alimentícios que 
se destinam a uma alimentação especial, 
na acepção da Directiva 89/398/CEE, em 
relação aos quais a legislação 
comunitária prevê uma rotulagem 
obrigatória para além das menções 
referidas no n.°1 do artigo 9.°, o tamanho 
dos caracteres deve adequar-se aos 
requisitos de legibilidade para o
consumidor, assim como de fornecimento 
de  informações suplementares sobre o 
consumo específico desses alimentos.

Or. de
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Justificação

Esta alteração é necessária por motivos de ordem prática, em consequência das 
várias disposições legais aplicáveis a estes produtos específicos.

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 14 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Este parágrafo conferiria à Comissão competências demasiado alargadas, quando 
não diz de modo algum respeito a "elementos não essenciais".

Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo 14 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. de

Justificação

As menções apostas nas embalagens ou nos recipientes cuja face maior tenha uma 
superfície inferior a 10 cm2 devem ser legíveis, pois de outra forma não fazem 
qualquer sentido. O que importa é indicar as menções obrigatórias que devem figurar 
nas pequenas embalagens. Este aspecto é clarificado noutro local.

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 14 - n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

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

Alteração 100

Proposta de regulamento
Artigo 15 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

O teor de álcool das bebidas alcoólicas é uma informação extremamente importante, 
de que o consumidor tem de dispor já antes da entrega do respectivo produto na 
venda à distância ou em linha. Pelo contrário, as instruções de uso são apenas 
necessárias quando se vai consumir o alimento, pelo que podem ser facultadas no 
momento da entrega.

Alteração 101

Proposta de regulamento
Artigo 16 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo do n.º 2 do artigo 9.º, a 
informação obrigatória sobre os géneros 
alimentícios deve ser formulada numa 
linguagem compreensível para o 
consumidor médio do Estado-Membro
onde o género alimentício é 
comercializado.

Or. de

Justificação

O termo "linguagem" aplica-se tanto à língua oficial como à formulação.

Alteração 102

Proposta de regulamento
Artigo 16 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de
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Justificação

Desnecessário devido à alteração referente ao n.° 1.

Alteração 103

Proposta de regulamento
Artigo 16 - n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os géneros alimentícios vendidos numa 
zona franca só podem ser comercializados 
exclusivamente em versão inglesa.

Or. de

Justificação

A venda numa zona franca visa sobretudo o viajante internacional e não o 
consumidor do respectivo mercado nacional. Por esta razão, as informações relativas 
a estes alimentos devem ser apenas disponibilizadas na língua franca internacional 
que é o inglês.

Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 17 - título

Texto da Comissão Alteração

Omissão de certas menções obrigatórias Derrogações a certas menções obrigatórias

Or. de

Justificação

Alteração da redacção.
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Alteração 105

Proposta de regulamento
Artigo 17 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) No caso das garrafas de vidro 
destinadas a serem 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 nas alíneas a), c), e) e f) 
do n.º 1 do artigo 9.º.

Or. de

Justificação

Há que rejeitar a indicação obrigatória do valor nutricional. As garrafas de vidro 
que se destinam a ser reutilizadas são, regra geral, comercializadas como porções 
individuais (por exemplo, de 200 ml ou 250 ml). Nestas garrafas, é limitado o espaço 
disponível para apor indicações. Por esta razão, cumpre manter o volume actual de 
indicações, isto é, a indicação da denominação de venda, da quantidade líquida, das 
substâncias passíveis de causarem alergias e da data de durabilidade mínima (cf. n.º 
4 do artigo 13.º da Directiva 2000/13/CE relativa à rotulagem).

Alteração 106

Proposta de regulamento
Artigo 17 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de



PR\795512PT.doc 67/135

PT

Justificação

A informação sobre o valor energético de um género alimentício é essencial e pode 
ser determinante para uma decisão de aquisição com conhecimento de causa. 

Alteração 107

Proposta de regulamento
Artigo 17 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

As excepções quanto à dimensão da embalagem incluídas na proposta da Comissão 
são pouco realistas e inviáveis.

Alteração 108

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

Também as empresas de comércio a retalho e de produção artesanal de alimentos, 
assim como os estabelecimentos de restauração colectiva e as explorações agrícolas 
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de comercialização directa, produzem e fornecem directamente produtos aos 
consumidores. Os procedimentos seguidos não são normalizados, e as substâncias e 
ingredientes utilizados mudam diariamente. Para além disso, há que ter em conta que 
é precisamente a produção artesanal de produtos alimentares que garante a 
preservação das especialidades regionais, a criatividade e a inovação, garantindo 
assim a diversidade da oferta. É por conseguinte importante excluir estes produtores 
da declaração nutricional obrigatória.

Alteração 109

Proposta de regulamento
Artigo 18 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A denominação de um género 
alimentício será a sua denominação legal.
Na falta desta, a denominação do género 
alimentício será a sua denominação 
corrente; caso esta não exista ou não seja 
utilizada, será fornecida uma denominação 
descritiva.

(1) A denominação de um género 
alimentício será a sua denominação 
prescrita na lei. Na falta desta, a 
denominação do género alimentício será a 
sua denominação consagrada pelo uso; 
caso esta não exista ou não seja utilizada, 
será fornecida uma denominação 
descritiva.

Or. de

Justificação

Adaptação linguística para assegurar a coerência com a actual terminologia da 
Directiva 2000/13/CE.

Alteração 110

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de
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Justificação

Aditamento que favorece a transparência e garante a liberdade de escolha do 
consumidor.

Alteração 111

Proposta de regulamento
Artigo 20 - título

Texto da Comissão Alteração

Omissão da lista de ingredientes Derrogações gerais à lista de ingredientes

Or. de

Justificação

Melhoria linguística para maior clareza.

Alteração 112

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho e 
produtos vitivinícolas tal como definidos 
nos Regulamentos (CE) n.º 479/2008 e 
1601/1991 do Conselho, cerveja de fruta,
cerveja e bebidas espirituosas, como 
definidas no n.º 1 do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de Janeiro de 2008, relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas, bem como de outras 
bebidas alcoólicas. Após [cinco anos a 
contar da entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do artigo 19.º a 
estes produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
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regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º;

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

Or. de

Justificação

As bebidas alcoólicas não devem, de um modo geral, ser abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento, por carecerem de um regime específico. Para tal, 
importa antes de mais clarificar questões de fundo, já que, por exemplo, seria 
extremamente preocupante ter como referência para as informações nutricionais 100 
ml, no caso das bebidas espirituosas, porquanto muitos dos nutrientes contidos nos 
géneros alimentícios não se encontram presentes nas bebidas alcoólicas. 

Alteração 113

Proposta de regulamento
Artigo 21 – Título e parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Omissão de componentes de um género 
alimentício na lista de ingredientes

Não são considerados ingredientes de um 
género alimentício:

Não é obrigatória a inclusão dos 
seguintes componentes de um género 
alimentício na lista de ingredientes:

Or. de

Justificação

Alteração do título com vista a uma maior clareza. No artigo 21.º é proposta uma 
alteração de sistema sem qualquer razão: enquanto que, até ao momento, as 
substâncias e os produtos enumerados eram excluídos do conceito de «ingredientes 
de um género alimentício», por ficção legal, no futuro serão aparentemente excluídos 
apenas da obrigação de figurar na lista de ingredientes. É necessário manter o 
sistema vigente. Uma alteração teria repercussões importantes na multiplicidade de 
disposições jurídicas da UE que se referem ao conceito de «ingredientes de um 
género alimentício» (incluindo o Regulamento (CE) n.º 1829/2003 ou o futuro 
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Regulamento sobre enzimas) – cf. derrogações nos termos do n.° 4 do art. 2.°..

Alteração 114

Proposta de regulamento
Artigo 21 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Substâncias utilizadas, nas doses 
estritamente necessárias, como solventes 
ou suportes de substâncias nutricionais, 
aditivos alimentares ou aromas;

c) Substâncias utilizadas, nas doses 
estritamente necessárias, como solventes 
ou suportes de substâncias nutricionais, 
aditivos alimentares, enzimas ou aromas;

Or. de

Justificação

A presente alteração visa completar a lista das substâncias.

Alteração 115

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

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

Alteração 116

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

Texto da Comissão Alteração

a) Sempre que o ingrediente ou categoria 
de ingredientes em causa figurar na 
denominação do género alimentício ou for 
habitualmente associado à denominação 
pelo consumidor; ou

a) Sempre que o ingrediente ou a categoria 
de ingredientes em causa figurar na 
denominação de venda ou for 
habitualmente associado à denominação de
venda pelo consumidor; ou

Or. de

Justificação

Deve manter-se o termo em vigor até à data da Directiva 2001/13/CE relativa à 
rotulagem.

Alteração 117

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de
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Justificação

Este parágrafo conferiria à Comissão competências demasiado alargadas, quando 
não diz de modo algum respeito a "elementos não essenciais".

Alteração 118

Proposta de regulamento
Artigo 24 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A quantidade líquida de um género 
alimentício deve ser expressa, utilizando, 
conforme o caso, o litro, centilitro, 
mililitro, quilograma ou grama:

(1) A quantidade líquida de um género 
alimentício deve ser expressa, utilizando, 
conforme o caso, o litro, centilitro, 
mililitro, quilograma ou grama:

a) Em unidades de volume para os 
produtos líquidos;

a) Em unidades de volume para os 
produtos líquidos, em conformidade com a 
Directiva 85/339/CEE do Conselho, de 27 
de Junho de 1985, relativa às embalagens 
para líquidos alimentares;

b) Em unidades de massa para os outros 
produtos.

b) Em unidades de massa para os outros 
produtos.

Or. de

Justificação

Adaptação linguística para assegurar a coerência com a actual terminologia da
Directiva 2000/13/CE.

O n.° 1 deve ser mais preciso, uma vez que, relativamente a certos produtos 
alimentares (nomeadamente, ketchup, molhos, maionese, sorvete ou especiarias) 
existe, na prática, incerteza jurídica no tocante à delimitação entre o que é "sólido" e 
"líquido".

Alteração 119

Proposta de regulamento
Artigo 25 - título

Texto da Comissão Alteração

Data de durabilidade mínima e data-limite 
de consumo

Data de durabilidade mínima e data-limite 
de consumo e data de fabrico
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Or. de

Justificação

Resulta do aditamento da data de fabrico no artigo 25.°, nº 2.

Alteração 120

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

B. DATA-LIMITE DE CONSUMO:
a) Será antecedida da menção «Consumir 
antes de...».
b) As menções da alínea a) devem ser 
acompanhadas:
– quer da própria data,
– quer de uma referência ao local onde a 
data é indicada no rótulo.
Estas informações serão completadas por 
uma descrição das condições de 
conservação a respeitar;
c) A data será composta pela indicação do 
dia, do mês e eventualmente do ano, por 
essa ordem e sob forma não codificada.
d) O modo de indicação da data de 
durabilidade mínima referido no capítulo 
A, alínea c), do presente número pode ser 
especificado segundo o procedimento de 
regulamentação nos termos do n.º 2 do 
artigo 49.º.
C. DATA DE FABRICO:
a) A data deve ser precedida da menção: 
"produzido em ...".
b) As menções previstas na alínea a) 
devem ser acompanhadas:
– quer da própria data,
– quer de uma referência ao local onde a 
data é indicada no rótulo.
c) A data será composta pela indicação do 
dia, do mês e eventualmente do ano, por 
essa ordem e sob forma não codificada.

Or. de
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Justificação

Por razões de clareza, o Anexo IX é inserido no texto legislativo e complementado 
com a data de fabrico, em analogia com a nova alínea a-B) do n.º 2 do artigo 2.º. 
Suprime-se a excepção à indicação da data de durabilidade mínima no caso dos 
sorvetes embalados em porções individuais.
As porções individuais podem ser separadas da embalagem ou do lote juntamente 
com o qual foram vendidas, sendo, portanto, imperativo e obrigatório que em cada 
porção destacável seja afixada a data de durabilidade mínima.

Alteração 121

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) O modo de emprego de um género 
alimentício deve ser indicado de modo a 
permitir a utilização adequada do mesmo. 
Caso tal seja adequado, devem ser dadas 
indicações sobre as condições de 
refrigeração e conservação e sobre o 
prazo de consumo após a abertura da 
embalagem.

Or. de

Justificação

As condições de refrigeração e conservação podem influenciar a durabilidade de um 
género alimentício, pelo que devem ser indicadas. 

Alteração 122

Proposta de regulamento
Artigo 3 – Título

Texto da Comissão Alteração

Declaração nutricional Rotulagem nutricional

Or. de
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Justificação

Clarificação.

Alteração 123

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Clarificação.

Alteração 124

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

Texto da Comissão Alteração

a) Conteúdo; a) Valor energético;

Or. de

Justificação

Parte-se do princípio que o consumidor médio compreende mais facilmente a 
designação proposta "valor energético".
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Alteração 125

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Proteínas, glícidos, açúcar, matérias gordas, ácidos gordos saturados e sódio (sal) 
foram definidos pela Organização Mundial da Saúde como elementos nutricionais 
importantes para a saúde pública de toda a população. Uma vez que o sal (cloreto de 
sódio) não é a única fonte de sódio, mas que outros aditivos alimentares, como, por 
exemplo, o glutamato de sódio e o carbonato de sódio, também podem conter uma 
quantidade considerável de sódio, convém que a rotulagem nutricional respeite a 
formulação proposta.

Alteração 126

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

Texto da Comissão Alteração

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

O presente número não se aplica ao vinho, 
como definido no Regulamento (CE) n.º 
1493/1999 do Conselho, aos produtos 
vitivinícolas, como definidos nos 
Regulamentos (CE) n.º 479/2008 e 
1601/1991 do Conselho, à cerveja de 
fruta, à cerveja e às bebidas espirituosas, 
como definidas no n.º 1 do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de Janeiro de 2008, relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas, bem como de outras 
bebidas alcoólicas. Após [cinco anos a 
contar da entrada em vigor do presente 
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relatório de medidas específicas que 
estabeleçam regras para uma declaração 
nutricional obrigatória no que respeita a 
estes produtos. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o completar 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do artigo 
49.º.

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

Or. de

Justificação

As bebidas alcoólicas não devem, de um modo geral, ser abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento, por carecerem de um regime específico. Para tal, 
importa antes de mais clarificar questões de fundo, já que, por exemplo, seria 
extremamente controverso utilizar, nas informações nutricionais, uma referência de 
100 ml para as bebidas espirituosas e porquanto muitos dos nutrientes contidos nos 
géneros alimentícios não se encontram presentes nas bebidas alcoólicas. 

Alteração 127

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

a) Ácidos gordos trans; a) Ácidos gordos trans;
b) Ácidos gordos monoinsaturados;
c) Ácidos gordos polinsaturados;
d) Polióis;
e) Amido;

b) Ácidos gordos monoinsaturados;
c) Ácidos gordos polinsaturados;
d) Polióis;
e) Amido;

f) Fibras alimentares; f)   Fibras alimentares;
f-A)  Diferentes açúcares;
f-B)  Colesterol;

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

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

Or. de

Justificação

É necessário incluir o colesterol na lista de elementos a ter em conta. As proteínas 
figuram na alínea b) do n.º 1 do artigo 29.º. A lista dos nutrientes que podem ser 
igualmente indicados no rótulo nutricional a título facultativo deve ser coerente com 
a restante legislação comunitária (nomeadamente, o Regulamento n.º 1925/2006 
relativo à adição de vitaminas, minerais e determinadas outras substâncias aos 
alimentos). O n.º 2 deve, por conseguinte, ser completado em conformidade.

Alteração 128

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Clarificação.
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Alteração 129

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode alterar as listas 
constantes dos n.os 1 e 2. As medidas que 
tenham por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento a fim 
de o completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Suprimido

Or. de

Justificação

As listas referidas contêm elementos essenciais.

Alteração 130

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode fixar, e incluir no 
anexo XII, factores de conversão para as 
vitaminas e os sais minerais mencionados 
na parte A, ponto 1, do anexo XI, a fim de 
calcular com maior precisão o respectivo 
teor nos géneros alimentícios. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

2. A Comissão fixa, e inclui no anexo XII, 
factores de conversão para as vitaminas e 
os sais minerais mencionados na parte A, 
ponto 1, do anexo XI, a fim de calcular 
com maior precisão o respectivo teor nos 
géneros alimentícios. As medidas que 
tenham por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento a fim 
de o completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Or. de

Justificação

Convém assegurar que as vitaminas e os minerais sejam calculados segundo factores 
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de conversão uniformes.

Alteração 131

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os valores declarados devem ser valores 
médios, estabelecidos, conforme o caso, a 
partir:

4. Os valores declarados devem ser valores 
médios à data em que expira a 
durabilidade mínima, tendo em conta 
margens de tolerância adequadas, e ser
estabelecidos, conforme o caso, a partir:

a) Da análise do género alimentício 
efectuada pelo fabricante; ou

a) Da análise do género alimentício 
efectuada pelo fabricante; ou

b) Do cálculo efectuado a partir dos valores 
médios conhecidos ou reais relativos aos 
ingredientes utilizados; ou

b) Do cálculo efectuado a partir dos valores 
médios conhecidos ou reais relativos aos 
ingredientes utilizados; ou

c) Do cálculo efectuado a partir de dados 
geralmente estabelecidos e aceites.

c) Do cálculo efectuado a partir de dados 
geralmente estabelecidos e aceites.

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

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

Or. de

Justificação

Por razões de segurança jurídica, o texto deve indicar com maior precisão que os 
valores médios são os estabelecidos à data de expiração da durabilidade mínima. As 
vitaminas e os sais minerais naturais ou adicionados estão sujeitos a processos 
naturais de decomposição e variação. Por exemplo, a vitamina C contida num 
produto pode degradar-se consideravelmente e de forma natural durante o período 
de durabilidade mínima do mesmo (em função das condições de conservação, da luz 
solar, etc.). Além disso, as quantidades de nutrientes de um produto estão sujeitas a 
variações naturais em função da colheita ou da variedade. Por esta razão, convém 
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fixar a nível da UE, com a maior brevidade possível, regras de arredondamento e 
margens de tolerância para a indicação das quantidades de nutrientes.

Alteração 132

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes ou respectivos componentes 
referidos nos n.os 1 e 2 do artigo 29.º 
devem ser expressos mediante as unidades 
de medida enumeradas na parte A do
anexo XIII.

1. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes ou respectivos componentes 
referidos nos n.os 1 e 2 do artigo 29.º 
devem ser expressos mediante as unidades 
de medida enumeradas no anexo XIII.

Or. de

Justificação

A presente alteração decorre da fusão das partes A a C do anexo XIII, proposta na 
alteração 203.

Alteração 133

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Esse valor e essas quantidades podem ser 
igualmente indicados por porção. 
No caso de um género alimentício ser 
pré-embalado em porções individuais, o 
valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
igualmente indicados por porção.
No caso de serem fornecidas informações 
por porção, é necessário indicar o número 
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de porções contidas na embalagem e a 
dimensão das porções deve ser realista e 
descrita e explicada de forma inteligível 
para o consumidor médio. 
A Comissão, em conjunto com as 
empresas do sector alimentar e as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, elaborará orientações 
relativas à indicação de dimensões de 
porções realistas. As medidas que tenham 
por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º.

Or. de

Justificação

A indicação do valor energético e das quantidades de nutrientes, tomando como 
referência 100 gramas ou 100 ml, permite ao consumidor comparar directamente os 
produtos. Por conseguinte, essas indicações devem, por princípio, ser também 
obrigatórias nas embalagens de géneros alimentícios vendidos em porções. É 
evidente que deve ser possível acrescentar a indicação do valor energético e das 
quantidades de nutrientes por porção, especialmente neste tipo de embalagens. Para 
facilitar a utilização pelo consumidor, deve ser obrigatória a indicação das porções 
no caso dos géneros alimentícios pré-embalados em porções individuais. No caso das 
embalagens com várias porções, a indicação do número de porções contidas na 
embalagem é útil para determinar o valor energético por porção.

 A definição da dimensão das porções permite ao consumidor estabelecer uma 
relação com a realidade. Os consumidores podem mais facilmente compreender o 
que se entende por uma porção que consista em oito unidades (por exemplo, 
bolachas) ou em meia chávena (por exemplo, nozes) do que a indicação 
correspondente do peso em gramas. Além disso, a dimensão das porções deve ser 
pautada por um consumo médio realista, a fim de se evitarem indicações erróneas. (A 
porção frequentemente indicada de 25 gramas tem-se revelado um elemento de 
referência irrealista).
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Alteração 134

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A rotulagem adicional sobre valores 
nutricionais, quando voluntariamente 
apresentada, deve ter a forma de quadro e
ser expressa, conforme o caso, em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do anexo XI, por 100 
g ou por 100 ml e, nos termos do n.º 2 do 
presente artigo, por porção. A rotulagem
sobre vitaminas e sais minerais, quando 
presente, deve igualmente ser sempre 
expressa em percentagem das doses de 
referência definidas na parte A, ponto 1, do 
anexo XI.

Or. de

Justificação

É útil prever regras para uma rotulagem adicional apresentada voluntariamente, a 
fim de garantir uma certa harmonização e evitar induzir os consumidores em erro. 

Alteração 135

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. No caso de serem dadas indicações 
nos termos do n.º 3 do artigo 31.º, é 
necessário aditar o seguinte na 
proximidade imediata da tabela em causa: 
«Necessidades diárias médias de uma 
mulher adulta de meia-idade. As suas 
necessidades pessoais podem ser 
diferentes.»

Or. de
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Justificação

As quantidades de referência indicadas no anexo XI correspondem às necessidades 
diárias de uma mulher de meia-idade, activa e de corpulência média. Convém 
fornecer esta informação para evitar eventuais desequilíbrios alimentares noutros 
grupos da população.

Alteração 136

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. deJustificação

A presente alteração decorre da fusão das partes A a C do anexo XIII, proposta na 
alteração 203.

Alteração 137

Proposta de regulamento
Artigo 32 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º Suprimido

Expressão por porção

1. Além da declaração nutricional por 100 
g ou 100 ml referida no n.º 2 do artigo 
31.º, a informação pode ser expressa por 
porção, como quantificada no rótulo, 
desde que o número de porções contidas 
na embalagem seja indicado.
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2. A declaração nutricional pode ser 
expressa unicamente por porção se o 
género alimentício for pré-embalado 
como porção individual.

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

Or. de

Alteração 138

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

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

Além das formas de expressão referidas 
nos n.os 2 e 3 do artigo 31.º, a declaração 
nutricional pode, adicionalmente, ser 
repetida mediante outras formas de 
expressão e, eventualmente, figurar 
noutra parte da embalagem, 
nomeadamente mediante representações 
gráficas ou símbolos, desde que sejam 
cumpridas as seguintes exigências:

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

a) Os modos de apresentação em questão 
não podem induzir o consumidor em erro 
nem desviar a sua atenção da declaração 
nutricional obrigatória; e

b) Baseia-se quer em doses de referência 
harmonizadas quer, na sua ausência, em 

b) A rotulagem adicional facultativa 
baseia-se nas quantidades de referência 
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pareceres científicos geralmente aceites 
sobre a ingestão de energia ou nutrientes; 
e

indicadas na parte B do anexo XI;  e

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

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

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

Or. de

Alteração 139

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Alteração apresentada por uma questão de coerência com outras alterações (cf. n.º 1, 
alínea b), do artigo 29.º); a apresentação dos elementos sob a forma de quadro 
deverá facilitar a leitura.
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Alteração 140

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

O valor energético é uma das informações mais importantes sobre os géneros 
alimentícios. Este valor deve, por conseguinte, ser repetido na face exposta da 
embalagem e figurar em todos os produtos no mesmo local e de forma bem visível, 
para que o consumidor o possa ver de imediato.

Alteração 141

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. As embalagens para oferta ficam 
isentas da repetição obrigatória do valor 
energético na face exposta na embalagem, 
prevista no n.º 1-A.

Or. de

Justificação

O carácter visual e estético das embalagens para oferta que contêm chocolates ou 
bombons para ocasiões festivas, como o Dia da Mãe, ficaria destruído se fosse 
necessário passar a informação nutricional obrigatória para a parte da frente da 
embalagem.
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Alteração 142

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A declaração nutricional exaustiva e 
facultativa relativa aos nutrientes referidos 
no n.º 2 do artigo 29.º deve ser 
apresentada, conforme adequado, segundo 
a ordem prevista na parte C do anexo XIII.
O n.º 1 é aplicável por analogia.

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

Or. de

Justificação

Alteração apresentada por razões de clarificação e coerência com o n.º 1. Decorre da 
fusão das partes A a C do anexo XIII, proposta na alteração 203.

Alteração 143

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Justificação

Simplificação da aplicação do regulamento.

Alteração 144

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

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

Or. de

Alteração 145

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode estabelecer regras 
relativas a outros aspectos da 
apresentação da declaração nutricional 
que não os referidos no n.º 5. As medidas 
que tenham por objecto alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento a 
fim de o completar devem ser adoptadas
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

6. A Comissão, após consulta da AESA e 
das partes interessadas relevantes, 
garante o cumprimento dos requisitos 
previstos nas alíneas a) e b) do n.º 5, em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.
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Or. de

Justificação

Trata-se de disposições essenciais, cuja eventual modificação não deve ser deixada 
apenas ao critério da Comissão.

Alteração 146

Proposta de regulamento
Capítulo V – título

Texto da Comissão Alteração

Informação voluntária sobre os géneros 
alimentícios

Rotulagem obrigatória relativa à origem 
dos géneros alimentícios

Or. de

Justificação

Clarificação.

Alteração 147

Proposta de regulamento
Artigo 35 – título

Texto da Comissão Alteração

Exigências aplicáveis Exigências

Or. de

Justificação

Os elementos supérfluos devem ser suprimidos.

Alteração 148

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

A presente alteração decorre da alteração ao título do capítulo V. 

Alteração 149

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Justificação

A indicação da região corresponde ao desejo de muitos consumidores de conhecer as 
especialidades regionais. A menção "produzido na UE" confirma o cumprimento da 
legislação comunitária pertinente em matéria alimentar e pode constituir uma 
informação interessante para os consumidores.

Alteração 150

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.ºs 3, 5 e 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

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

Or. de

Justificação

Para o consumidor, é importante saber de onde vem o produto. Em muitos casos, 
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porém, poderá não ser possível indicar um país de origem, devido ao facto de os 
ingredientes do produto poderem vir de países diferentes ou a sua origem mudar 
diariamente. As actuais disposições referentes à rotulagem da origem prevêem a 
indicação da proveniência a título voluntário, a menos que a exclusão desta 
informação possa induzir seriamente em erro o consumidor quanto à verdadeira 
origem do produto. Estas disposições devem manter-se e não ser substituídas por um 
novo texto. 

Alteração 151

Proposta de regulamento
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º Suprimido
Apresentação

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

Or. de

Justificação

As orientações comunitárias sobre legibilidade resolverão esta questão.

Alteração 152

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alíneas a, b e c)

Texto da Comissão Alteração

a) De protecção da saúde pública; Suprimido
b) De defesa dos consumidores;
c) De prevenção de fraudes;

Or. de

Justificação

As questões que são objecto das alíneas a) a c) são suficientemente cobertas pelo 
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presente regulamento.

Alteração 153

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Partindo do princípio que os géneros alimentícios se encontram, na UE, em 
conformidade com a legislação comunitária pertinente, é desnecessário acrescentar 
indicações suplementares dos Estados-Membros, como previsto neste número.

Alteração 154

Proposta de regulamento
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

Artigo 40.º Suprimido

Bebidas alcoólicas

Até serem adoptadas as disposições 
comunitárias referidas na alínea e) do 
artigo 20.º, os Estados-Membros podem 



PR\795512PT.doc 98/135

PT

manter as regras nacionais relativas à 
enumeração dos ingredientes das bebidas 
com teor alcoólico superior a 1,2 % em 
volume.

Or. de

Justificação

O presente regulamento não se aplica às bebidas alcoólicas.

Alteração 155

Proposta de regulamento
Artigo 41

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º
Medidas nacionais relativas aos géneros 

alimentícios não pré-embalados

Suprimido

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

Or. de
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Justificação

Disposições nacionais conduziriam o presente regulamento ao absurdo e 
perturbariam o mercado interno.

Alteração 156

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que for feita remissão para o 
presente artigo, os Estados-Membros que 
considerem necessário adoptar nova 
legislação em matéria de informação 
sobre os géneros alimentícios devem 
notificar antecipadamente a Comissão e 
os outros Estados-Membros das medidas 
previstas, especificando os motivos que as 
justificam.

Suprimido

Or. de

Justificação

Ver n.º 3 do artigo 41.º.

Alteração 157

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro em causa só pode 
adoptar as medidas previstas três meses 
após a notificação referida no n.º 1 e sob 
condição de não ter recebido um parecer 
negativo da Comissão.

Suprimido

Or. de

Justificação

Ver n.º 1.
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Alteração 158

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. A Directiva 98/34/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de Junho de 
1998, relativa a um procedimento de 
informação no domínio das normas e 
regulamentações técnicas, não se aplica às 
medidas abrangidas pelo procedimento de 
notificação especificado nos n.os 2 e 4.

Or. de

Justificação

Adaptação às alterações dos n.os 1 e 3.

Alteração 159

Proposta de regulamento
Artigo 43 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 43.º Suprimido

Regras de execução pormenorizadas

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

Or. de

Justificação
Disposição redundante.
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Alteração 160

Proposta de regulamento
CAPÍTULO VII
ESTABELECIMENTO DE REGIMES NACIONAIS

Texto da Comissão Alteração

Capítulo VII Suprimido
Artigo 44.º

Estabelecimento de regimes nacionais
1. Os Estados-Membros podem adoptar, 
recomendar ou aprovar de outro modo 
regimes nacionais que consistam 
exclusivamente em regras não 
vinculativas, tais como recomendações, 
directrizes, normas ou quaisquer outras 
disposições não vinculativas (doravante 
designados «regimes nacionais») que 
visem garantir a aplicação das disposições 
seguintes, em conformidade com as 
exigências essenciais que estas prevêem:
a) N.º 2 do artigo 33.º, relativo às formas 
adicionais de expressão da declaração 
nutricional;
b) N.º 5 do artigo 34.º, relativo à 
apresentação da declaração nutricional.
2. A Comissão pode decidir que os 
regimes nacionais apliquem outras 
disposições da legislação em matéria de 
informação sobre os géneros alimentícios 
além das enumeradas no n.º 1 e 
estabelecer as exigências essenciais 
aplicáveis. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais 
do presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º
3. Os Estados-Membros podem 
estabelecer regimes nacionais por sua 
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própria iniciativa ou a pedido das partes 
interessadas, em conformidade com os 
princípios e exigências gerais previstos 
nos capítulos II e III do presente 
regulamento e:
a) No seguimento de estudos de consumo 
rigorosos; e
b) Após uma ampla consulta de uma vasta 
gama de partes interessadas, com base 
nas melhores práticas.
4. Os regimes nacionais devem incluir 
mecanismos adequados destinados a 
permitir que o consumidor identifique os 
géneros alimentícios rotulados em 
conformidade com estes regimes, 
controlar o nível de conformidade com os 
regimes e avaliar o seu impacto.
5. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão informações circunstanciadas 
sobre os regimes nacionais referidos no 
n.º 1, incluindo um identificador dos 
géneros alimentícios rotulados em 
conformidade com esses regimes. A 
Comissão porá essa informação ao dispor 
do público, designadamente através de 
uma página criada para esse efeito na 
Internet.
6. A Comissão incentivará e organizará o 
intercâmbio de informação com os 
Estados-Membros e entre estes sobre 
questões relacionadas com a adopção e 
aplicação dos regimes nacionais.
Incentivará igualmente a participação das 
partes interessadas neste intercâmbio, em 
especial através do grupo consultivo da 
cadeia alimentar, da saúde animal e da 
fitossanidade instituído pela Decisão 
2004/613/CE da Comissão, de 6 de Agosto 
de 2004, relativa à criação de um grupo 
consultivo da cadeia alimentar, da saúde 
animal e da fitossanidade.
7. A Comissão pode adoptar directrizes 
relativas à aplicação do presente artigo, 
após consulta dos Estados-Membros.
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Artigo 45.º
Presunção de conformidade

1. A informação sobre géneros 
alimentícios prestada em conformidade 
com um regime nacional será considerada 
conforme com as exigências essenciais 
referidas nos n.os 1 e 2 do artigo 44.º 
2. A aplicação dos regimes nacionais não 
deve criar obstáculos à livre circulação de 
produtos.

Artigo 46.º
Medidas comunitária

1. Se a Comissão considerar que um 
regime nacional não cumpre o disposto 
no presente regulamento, pode, após ter 
informado o comité referido no n.º 1 do 
artigo 49.º, adoptar uma decisão, 
solicitando ao Estado-Membro em causa 
que revogue ou altere o regime nacional.
2. A Comissão pode adoptar medidas de 
execução relativas às disposições 
referidas nos n.os 1 e 2 do artigo 44.º. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º

Artigo 47.º
Regras de execução

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

Or. de

Justificação

Os regimes nacionais especiais só aparentemente seriam não vinculativos. De facto, 
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existiria uma obrigação de os respeitar, o que, por sua vez, seria incompatível com o 
mercado interno.

Alteração 161

Proposta de regulamento
Artigo 48 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 48.º Suprimido

Adaptações técnicas

A Comissão pode alterar os anexos, sob 
reserva das disposições relativas à 
alteração dos anexos II e III referidas no 
n.º 2 do artigo 10.º e no n.º 2 do artigo 
22.º. As medidas que tenham por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º

Or. de

Justificação

Disposição supérflua, dado que os seus conteúdos são já regulamentados em vários 
outros artigos.

Alteração 162

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º -1 (novo)
Regulamento (CE) n.º 1924/2006.
Artigo 4 

Texto da Comissão Alteração

(-1) É suprimido o artigo 4.º do 
Regulamento (CE) nº 1924/2006.
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Or. de

Justificação

"Perfil nutricional" é um conceito político, mas não uma realidade cientificamente 
fundamentada. Também não visa informar, mas sim indoutrinar. Dado que o presente 
regulamento, relativo à informação sobre os géneros alimentícios, resulta numa 
informação exaustiva, específica, legível e eficaz para o consumidor médio, o artigo 
4.º do Regulamento(CE) n.º 1924/2006 torna-se supérfluo e deverá ser suprimido.

Alteração 163

Proposta de regulamento
Artigo 50 
Regulamento (CE) n.º 1924/2006
N.ºs 1 e 2 do artigo 7

Texto da Comissão Alteração

A obrigação e as regras de prestação de 
informações nos termos do [capítulo IV, 
secção 3, do Regulamento (CE) n.º … do 
Parlamento Europeu e do Conselho]* nos 
casos em que seja feita uma alegação 
nutricional e/ou de saúde são aplicáveis 
mutatis mutandis, excepto no caso da 
publicidade genérica.

A obrigação e as regras de prestação de 
informações nos termos do [capítulo IV, 
secção 3, do Regulamento (CE) n.º … do 
Parlamento Europeu e do Conselho]* nos 
casos em que seja feita uma alegação de 
saúde são aplicáveis mutatis mutandis, 
excepto no caso da publicidade genérica.

Além disso, consoante os casos, a(s) 
quantidade(s) da(s) substância(s) objecto 
de uma alegação nutricional ou de saúde 
que não conste(m) da rotulagem nutricional 
também deve(m) ser indicada(s) no mesmo 
campo de visão que a declaração 
nutricional e ser expressa(s) nos termos dos 
artigos 30.º a 32.º do [Regulamento (CE) 
n.º …].

Além disso, consoante os casos, a(s) 
quantidade(s) da(s) substância(s) objecto 
de uma alegação de saúde que não 
conste(m) da rotulagem nutricional 
também deve(m) ser indicada(s) no mesmo 
campo de visão que a declaração 
nutricional e ser expressa(s) nos termos dos 
artigos 30.º a 32.º do [Regulamento (CE) 
n.º …].

Or. de

Justificação
Adaptação.
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Alteração 164

Proposta de regulamento
Artigo 53

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

O n.º 1 do artigo 14.º é aplicável a partir de 
[primeiro dia do mês que se segue a um 
período de três anos após a entrada em 
vigor].

O n.º 1 do artigo 14.º é aplicável a partir de 
[primeiro dia do mês que se segue a um 
período de três anos após a entrada em 
vigor].

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

Os artigos 29.º a 34.º são aplicáveis a partir 
de [primeiro dia do mês que se segue a um 
período de três anos após a entrada em 
vigor], excepto no caso dos géneros 
alimentícios rotulados por operadores de 
empresas do sector alimentar que, à data de 
entrada em vigor, empreguem menos de 50
trabalhadores e cujo volume de negócios 
anual e/ou balanço anual total não excedam 
2 milhões de euros, em que são aplicáveis a 
partir de [primeiro dia do mês que se segue 
a um período de cinco anos após a entrada 
em vigor]. É aplicável a partir do primeiro 
dia do mês que se segue a um período de 
três anos após a entrada em vigor.

Os géneros alimentícios postos em 
circulação antes da entrada em vigor do 
presente Regulamento podem continuar a 
ser postos em circulação até se esgotarem 
as existências.

Or. de

Justificação

As regras especiais para PME e o número dos seus trabalhadores têm de ser 
formulados em termos mais alargados para serem eficazes. Aos géneros alimentícios 
postos em circulação antes da entrada em vigor do presente Regulamento, deve ser 
concedida a possibilidade de continuarem à venda enquanto durarem as existências.
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Alteração 165

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ao valor energético; ou a) ao valor energético;

Or. de

Justificação

Clarificação

Alteração 166

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Um ou mais dos seguintes nutrientes ou 
respectivos componentes:

- matérias gordas, - matérias gordas,

- glícidos, - proteínas,

- fibras alimentares, - glícidos,

- proteínas, - fibras alimentares,
- sal, - sódio do sal,

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

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

Or. de

Justificação

Acentuação da importância das proteínas, através da alteração da ordem de 
enumeração, bem como da importância nutricional do sódio.
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Alteração 167

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Foi demonstrado através de estudos que os ácidos gordos trans de origem natural se 
distinguem dos ácidos gordos trans produzidos industrialmente e que os primeiros 
não são nocivos para a saúde, mesmo quando consumidos em abundância. 

Alteração 168

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. Por «açúcares» entende-se todos os 
monossacáridos e dissacáridos presentes 
nos géneros alimentícios, excluindo os 
polióis;

8. Por «açúcares» entende-se todos os 
monossacáridos e dissacáridos presentes 
nos géneros alimentícios, excluindo os 
polióis, a isomaltulose e a D-tagatose;

Or. de

Justificação

A isomaltulose e a D-tagatose são novos alimentos permitidos abrangidos pela 
definição de glícidos. A isomaltulose e a D-tagatose não devem ser consideradas 
"açúcares", já que diferem significativamente dos açúcares tradicionais devido às 
suas propriedades fisiológicas. Por exemplo, são inócuos para os dentes, o seu efeito 
é diminuto sobre o nível de açúcar no sangue e apresentam um baixo teor calórico.
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Alteração 169

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Segundo o Codex Alimentarius, o factor internacional de conversão para os produtos 
lácteos fabricados de proteínas animais é de 6,38. Este factor é actualmente aplicado 
a nível nacional nos Estados-Membros da União Europeia.

Alteração 170

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Por „folha de ouro alimentar“ entende-se 
uma decoração comestível para géneros 
alimentícios e bebidas, constituída por 
folha de ouro de cerca de 0,000125mm, 
sob a forma de flocos ou de pó.

Or. de

Justificação

A folha de ouro é utilizada tradicionalmente, como decoração comestível, em alguns 
produtos alimentares que constituem especialidades regionais, tais como bombons ou 
bebidas (por exemplo, o licor “Danziger Goldwasser”), pelo que deve ser incluída na 
definição de conceitos, no âmbito da informação sobre os géneros alimentícios 
prestada aos consumidores.
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Alteração 171

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

O conceito de "lado patente" é mais adequado para designar o lado da frente da 
embalagem ou, se tal não for possível, a face superior.

Alteração 172

Proposta de regulamento
Anexo II – Título

Texto da Comissão Alteração

INGREDIENTES QUE CAUSAM
ALERGIAS OU INTOLERÂNCIAS

INGREDIENTES QUE PODEM 
CAUSAR ALERGIAS OU 

INTOLERÂNCIAS

Or. de

Justificação

Os ingredientes não provocam, em todos os casos, alergias ou intolerâncias.

Alteração 173

Proposta de regulamento
Anexo II – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Cereais utilizados para a confecção de d) Cereais utilizados para a confecção de 



PR\795512PT.doc 111/135

PT

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

destilados alcoólicos.

Or. de

Justificação

O processo de destilação alcoólica não produz resíduos alergénicos. Dado que os 
destilados alcoólicos são utilizados, não apenas para a produção de bebidas 
alcoólicas, mas também de produtos alimentares, é necessário impedir uma 
rotulagem errónea de substâncias alergénicas, que não existem nesses produtos.

Alteração 174

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

V. alínea d) do ponto 1.

Alteração 175

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

V. alínea d) do ponto 1. 

Alteração 176

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12. Dióxido de enxofre e sulfitos em 
concentrações superiores a 10 mg/kg ou 10 
mg/l expressos em SO2.

12. Dióxido de enxofre e sulfitos em 
concentrações superiores a 10 mg/kg ou 10 
mg/l expressos em SO2 no produto 
destinado ao consumo.

Or. de

Justificação

A presente alteração clarifica que os limites fixados são relevantes apenas para os 
géneros alimentícios prontos para consumo, visto que a disposição em causa tem por 
objecto as alergias ou intolerâncias causadas pelo consumo de géneros alimentícios.  
Por tal motivo, os limites não são aplicáveis aos produtos concentrados que precisam 
de ser preparados antes do consumo.

Alteração 177

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

Texto da Comissão Alteração

1-A Produtos de carne de animais submetidos a 
métodos de abate especiais

Carne ou produtos de 
carne de animais que 
não tenham sido 
atordoados antes do 
abate.

„Carne proveniente de 
abate sem 
atordoamento“

Or. de
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Justificação
A legislação da UE permite o abate de animais sem atordoamento prévio, com vista à 
obtenção de carne destinada à alimentação de algumas comunidades religiosas. Uma 
parte desta carne não é vendida a muçulmanos ou a judeus, mas colocada no 
mercado geral, podendo ser involuntariamente adquirida por consumidores que não 
desejam comprar carne proveniente de animais que não tenham sido atordoados 
antes do seu abate. Por outro lado, os membros de determinadas comunidades 
religiosas procuram justamente carne proveniente de animais abatidos sem 
atordoamento prévio. Consequentemente, os consumidores devem ser informados de 
que há carne que provém de animais abatidos sem atordoamento prévio, o que lhes 
permitirá fazer uma escolha informada, em conformidade com as suas preocupações 
éticas.

Alteração 178

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 2.1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Consideramos desnecessária a obrigatoriedade da dupla rotulagem dos edulcorantes. 
Os edulcorantes encontram-se claramente indicados na lista de ingredientes e, 
quando necessário, é aposto na embalagem um rótulo de advertência sobre a 
presença de fenilalanina. Esta disposição foi adoptada numa altura em que a 
utilização de edulcorantes de baixas calorias era menos comum na União Europeia, 
pelo que a presente proposta proporciona uma excelente oportunidade de 
simplificação.
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Alteração 179

Proposta de regulamento
Anexo IV – Título

Texto da Comissão Alteração

GÉNEROS ALIMENTÍCIOS ISENTOS 
DA EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO

NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA

GÉNEROS ALIMENTÍCIOS ISENTOS 
DA EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO
NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA

Or. de

Justificação

Clarificação.

Alteração 180

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- Produtos não transformados compostos 
por um único ingrediente ou categoria de 
ingredientes;

- Frutos e produtos hortícolas frescos, 
bem como produtos não transformados 
compostos por um único ingrediente ou 
categoria de ingredientes;

r. de

Justificação

Clarificação.

Alteração 181

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Açúcares e novos açúcares;
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Or. de

Alteração 182

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Tipos de farinha;

Or. de

Alteração 183

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Géneros alimentícios corantes;

Or. de

Alteração 184

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Folha de ouro alimentar;

Or. de
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Alteração 185

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

Texto da Comissão Alteração

- Produtos à base de pastilhas 
elásticas;

Or. de

Justificação

Os produtos à base de pastilhas elásticas não contêm um nível significativo de valor 
nutricional pertinente para o regulamento e não se destinam a ser consumidos. Além 
disso, o seu contributo para a ingestão calórica diária é insignificante.

Alteração 186

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 16

Texto da Comissão Alteração

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

- Géneros alimentícios em embalagens ou 
recipientes cuja superfície maior tenha uma 
área inferior a 100 cm2;

Or. de

Justificação

Alteração 187

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

Texto da Comissão Alteração

- Géneros alimentícios não 
pré-embalados, incluindo a restauração 
colectiva, destinados a consumo directo;

Or. de
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Justificação

V. n.º 3-A (novo) do artigo 17.º e n.º 1, alínea b-A) (nova) do artigo 22.º.

Alteração 188

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

Texto da Comissão Alteração

- Confeitaria de carácter sazonal e 
figuras de açúcar e chocolate.

Or. de

Justificação

As figuras de chocolate, como o coelho da Páscoa ou o Pai Natal, etc., devem ser 
consideradas como produtos de confeitaria sazonais e isentas da exigência de 
declaração nutricional obrigatória.

Alteração 189

Proposta de regulamento
Anexo V – Parte B – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 190

Proposta de regulamento
Anexo V – Parte B – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

Aditamento que favorece a transparência e garante a liberdade de escolha do 
consumidor.

Alteração 191

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

Texto da Comissão Alteração

Parte C-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 para a 
produção de enchidos for proveniente do 
tracto intestinal de biungulados;
- „Tripa artificial“, nos outros casos.
Quando a tripa artificial não for 
comestível, deve ser acompanhada de uma 
indicação nesse sentido.

Or. de
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Alteração 192

Proposta de regulamento
Anexo VII – Parte B – Quadro – ponto 15-A (novo)

Texto da Comissão 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. de

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 denominação específica pela 
denominação da categoria.

Alteração 193

Proposta de regulamento
Anexo VI – Parte B – Quadro – Ponto 17 – Coluna 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Com excepção da carne de vaca, a 
presente definição engloba também a 
carne obtida pela remoção dos ossos 
carnudos utilizando meios mecânicos não 
abrangida pela definição de "carne 
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separada mecanicamente", prevista na 
secção 1.14 do anexo I do Regulamento 
(CE) n.º 853/2004.

Or. de

Justificação

Esta clarificação é necessária por razões que se prendem com o mercado interno, 
dado que os Estados-Membros classificam essa carne de modo distinto. A título de 
exemplo, na Irlanda, no Reino Unido, na Bélgica, em França, nos Países Baixos, na 
Dinamarca, na Finlândia, na Suécia e em alguns dos novos Estados-Membros, ela é 
classificada sem restrições como "carne", ao passo que outros Estados-Membros, 
como a Alemanha, a classificam como "carne separada mecanicamente". Tal 
situação gera enormes distorções da concorrência.

Alteração 194

Proposta de regulamento
Anexo VIII – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

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

c) Para os quais tenham sido 
estabelecidas isenções em outras 
disposições legais.

Or. de

Justificação

Ajustamento linguístico respeitando a terminologia usada a este respeito na [versão 
alemã da Directiva 2000/13/CE referente à rotulagem (“Nettofüllmenge”)].
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Alínea (c): é feita referência ao n.º2 do artigo 2.º da Directiva 2001/111/CE referente 
aos açúcares (isenção de produtos com peso inferior a 20 g). Nesta perspectiva, no 
n.º 3 deveria ser esclarecido que esse tipo de disposições especiais se mantêm em 
vigor.

Alteração 195

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Um género alimentício sólido apresentado dentro de um líquido de cobertura altera o 
seu peso líquido escorrido durante o período da produção e da venda ao consumidor, 
devido às habituais interacções entre o género alimentício sólido e o líquido de 
cobertura. A taxa de alteração do peso líquido depende de diversas circunstâncias, 
por exemplo, o tempo, a temperatura e as condições de transporte e de 
armazenamento. Daí que a indicação do peso líquido deva ser efectuada no momento 
da sua produção, em que o produtor desse género alimentício é plenamente 
responsável pelo produto e está em condições de dar uma correcta indicação do peso 
líquido.

Alteração 196

Proposta de regulamento
Anexo IX

Texto da Comissão Alteração

Anexo IX Anexo suprimido

Or. de
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Justificação

Transita para o texto legislativo, artigo 25.º

Alteração 197

Proposta de regulamento
Anexo X

Texto da Comissão Alteração

Anexo X Anexo suprimido

Or. de

Justificação

As bebidas alcoólicas não recaem no âmbito de aplicação do presente regulamento.

Alteração 198

Proposta de regulamento
Anexo XI – Parte A – título

Texto da Comissão Alteração

DOSES DE REFERÊNCIA DE 
VITAMINAS E SAIS MINERAIS 
(ADULTOS)

DOSES DIÁRIAS DE REFERÊNCIA DE 
VITAMINAS E SAIS MINERAIS 
(ADULTOS)

Or. de

Justificação

Comentário editorial

Alteração 199
Proposta de regulamento
Anexo XI – Parte B

Texto da Comissão Alteração

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

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

Energia ou 
nutriente

Dose de referência Energia ou 
nutriente

Dose de 
referência

Energia 8400 kJ (2000 kcal) Energia 2000 kcal

Proteínas 45 g
Matérias gordas 
totais

70 g Matérias gordas 
totais

70 g

Ácidos gordos 
saturados

20 g Ácidos gordos 
saturados

20 g

Glícidos 230 g Glícidos 230 g
Açúcares 90 g Açúcares 90 g

Sal 6 g Sódio 2,4 g

Or. de

Justificação

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

Alteração 200
Proposta de regulamento
Anexo XII – Quadro

Texto da Comissão Alteração

— glícidos 
(excepto polióis)

4 kcal/g — 17 kJ/g. glícidos 
(excepto 
polióis)

4 kcal/g
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— polióis 2,4 kcal/g — 10 
kJ/g

polióis 2,4 kcal/g

— proteínas 4 kcal/g — 17 kJ/g. proteínas 4 kcal/g

— matérias 
gordas

9 kcal/g — 37 kJ/g. matérias gordas 9 kcal/g

— salatrim 6 kcal/g — 25 kJ/g. salatrim 6 kcal/g

— álcool 
(etanol)

7 kcal/g — 29 kJ/g. álcool (etanol) 7 kcal/g

— ácidos 
orgânicos

3 kcal/g — 13 kJ/g. ácidos orgânicos 3 kcal/g

Or. de

Alteração 201

Proposta de regulamento
Anexo XIII Texto da Comissão

EXPRESSÃO E APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO NUTRICIONAL

PARTE A – EXPRESSÃO DA DECLARAÇÃO NUTRICIONAL

As unidades a utilizar na declaração nutricional serão as seguintes:

— Energia kJ e kcal

— matérias gordas

— Glícidos

— fibras alimentares

— proteínas

— Sal

gramas (g)

— vitaminas e sais minerais as unidades 
indicadas no ponto 1 
da parte A do anexo 
XI
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— outras substâncias unidades 
apropriadas a cada 
substância em causa

PARTE B — ORDEM DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO NUTRICIONAL SOBRE 
COMPONENTES DE GLÍCIDOS E MATÉRIAS GORDAS

1. Quando se declarem polióis e/ou amido, esta declaração deve ser incluída 
na seguinte ordem:

Glícidos G

das quais:

Açúcares g

polióis g

amido g

2. Quando se declarar a quantidade e/ou o tipo de ácidos gordos, esta 
declaração deve ser incluída na seguinte ordem:

matérias gordas g

das quais:

– Ácidos gordos 
saturados

g

– ácidos gordos trans g

– ácidos gordos 
monoinsaturados

g

– ácidos gordos 
polinsaturados

g
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PARTE C – ORDEM DE APRESENTAÇÃO DO VALOR ENERGÉTICO E DO TEOR DE NUTRIENTES 
CONSTANTES DE UMA DECLARAÇÃO NUTRICIONAL

A ordem de apresentação da informação sobre a energia e os nutrientes, conforme 
o caso, será a seguinte:

Energia kJ e kcal

matérias gordas g

dos quais

– Ácidos gordos 
saturados

g

– ácidos gordos trans g

– ácidos gordos 
monoinsaturados

g

– ácidos gordos 
polinsaturados

g

Glícidos g

dos quais

– Açúcares g

– polióis g

– amido g

fibras alimentares g

proteínas g

Sal g

vitaminas e sais 
minerais

as unidades indicadas 
no ponto 1 da parte A 
do anexo XI

Alteração

Energia energia

proteínas g
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matérias gordas g

dos quais

- Ácidos gordos saturados g

- ácidos gordos trans g

- ácidos gordos polinsaturados g

Glícidos g

dos quais

- Açúcares g

- polióis g

- amido g

fibras alimentares g

Sódio g

vitaminas e sais minerais as unidades 
indicadas no 
ponto 1 da 
parte A do 
anexo XI

outras substâncias unidades 
apropriadas a 
cada 
substância em 
causa

Or. de

Justificação

Síntese das Partes A a C do Anexo XIII.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Antecedentes

Assiste aos consumidores o direito de saberem o que contêm os géneros alimentícios 
que consomem. Por este motivo, as informações sobre a composição e o valor 
nutricional dos alimentos são indispensáveis, pois constituem o primeiro factor que 
permite ao consumidor fazer escolhas específicas. Embora exista, em direito 
comunitário, um conjunto de regulamentos e directivas respeitantes à composição e à 
rotulagem dos produtos alimentares, não se encontra ainda prescrita a obrigatoriedade 
de proceder uma rotulagem que abranja todos os ingredientes. Para além do facto de, 
entretanto, se ter tornado difícil obter uma visão conjuntural dos inúmeros actos 
legislativos comunitários de carácter geral e específico relativos às informações sobre 
os produtos alimentares, circunstância passível de gerar insegurança jurídica, as 
regulamentações adicionais de cada Estado-Membro geram distorções da 
concorrência e entraves ao comércio no mercado interno da União Europeia. Estas 
incoerências apenas poderão ser eliminadas através da implementação de uma 
rotulagem uniforme dos produtos alimentares em toda a UE. 

2. Estádio em que se encontra o processo

No final de 2008, a Comissão apresentou ao Parlamento e ao Conselho uma proposta 
de reformulação das normas da UE relativas à rotulagem dos géneros alimentícios. A 
relatora foi designada pelo Parlamento Europeu no final do mês de Agosto de 2008.  
No início de Dezembro de 2008, a relatora apresentou o seu relatório perante a 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (ENVI), 
competente quanto à matéria de fundo, tendo o mesmo sido alvo de debate.   Após ter 
expirado o prazo para a apresentação de alterações, a comissão competente retomou a 
apreciação do relatório, em meados de Fevereiro de 2009, confrontada com a 
circunstância de terem sido apresentadas 1.332 alterações no total.  Devido ao elevado 
número de alterações apresentadas e atendendo à iminência das eleições europeias, 
em 16 de Março de 2009 a comissão competente decidiu diferir a apreciação do 
dossier para a nova legislatura, ao abrigo de quanto dispunha o n.º 5 do artigo 185.º do 
Regimento do Parlamento Europeu. Deste modo, a relatora foi incumbida de 
apresentar um novo projecto de relatório que tivesse em conta o maior número 
possível de alterações. O novo relatório é o que ora se apresenta. Será fixado um novo 
prazo para a entrega de alterações ao presente projecto.

3. Proposta da Comissão

A proposta da Comissão respeitante à reformulação das normas comunitárias 
aplicáveis à rotulagem dos produtos alimentares destina-se a melhorar a legislação na 
matéria, ou seja, a simplificar o enquadramento existente para o efeito, substituindo e 
coligindo num único diploma sete directivas e um regulamento.  A proposta destina-
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se igualmente a diminuir a burocracia, a proporcionar aos intervenientes na cadeia 
alimentar maior segurança jurídica, a aumentar a competitividade da industria 
alimentar europeia, a garantir a segurança alimentar, bem como uma informação 
completa sobre os produtos alimentares destinada aos consumidores, e a promover 
uma alimentação saudável enquanto elemento da estratégia da União Europeia contra 
o problema da obesidade. A proposta de regulamento contém as seguintes propostas 
fundamentais:
Menções obrigatórias
O projecto da Comissão prevê uma série de novas menções obrigatórias para a 
rotulagem de géneros alimentícios (artigo 9.º), incluindo, por exemplo, o alargamento 
da rotulagem dos alergéneos a géneros alimentícios que não sejam pré-embalados 
(artigo 22.º), bem como uma declaração nutricional abrangente. De acordo com a 
concepção da Comissão, todas as menções obrigatórias devem ser apresentadas em 
caracteres com um tamanho mínimo de 3 mm. Para as bebidas alcoólicas, 
nomeadamente o vinho, a cerveja e as bebidas espirituosas, estão previstas 
derrogações à obrigação de rotulagem.

Indicação e apresentação das informações nutricionais
A Comissão propõe ainda a inscrição de uma declaração nutricional abrangente no 
«campo de visão principal» da embalagem (artigos 29.º a 34.º). As informações 
obrigatórias relativas ao valor energético do alimento e ao teor de matéria gorda, 
ácidos gordos saturados, glícidos, com uma referência específica aos açúcares e sal 
(n.º 1 do artigo 29.º), devem ser enunciadas na respectiva ordem, na parte da frente 
das embalagens, expressas em quantidades por 100 g, por 100 ml ou por porção. As 
restantes indicações (n.º 2 do artigo 29.º) podem figurar noutra parte da embalagem,  
devendo, contudo, ser sempre apresentadas numa "caixa nutricional" em forma de 
tabela (n.º 2 do artigo 34.º). Todas as indicações devem ser expressas por 100 g ou 
100 ml, ou - no caso de embalagens que contêm porções -, por porção e em 
percentagem das doses diárias recomendadas para o respectivo nutriente (artigo 31.º).

Sistemas nacionais de rotulagem
A proposta da Comissão atribui aos Estados-Membros uma grande margem para a 
adopção de normas nacionais. De acordo com os Capítulos VI e VII, os Estados-
Membros deverão poder adoptar, em casos especiais, legislação relativa a 
determinadas categorias de alimentos e desenvolver sistemas nacionais de rotulagem 
para além das formas de apresentação previstas (n.º 3 do artigo 3.º e n.º 5 do artigo 
34.º). Além disso, no que diz respeito aos alimentos não pré-embalados como, por 
exemplo, produtos de padaria e charcutaria, bem como no caso dos estabelecimentos 
de restauração colectiva, das cozinhas industriais, etc., os Estados-Membros deverão 
poder adoptar regulamentações nacionais relativas à apresentação das menções e 
estabelecer derrogações a determinadas menções obrigatórias, com excepção daquelas 
relativas aos alergéneos (artigo 41.º). 

4. Observações da relatora
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De forma genérica, a relatora congratula-se com a proposta de regulamento da 
Comissão. A introdução de uma rotulagem dos géneros alimentícios uniformizada a 
nível comunitário afigura-se necessária: um regime desta natureza proporciona, por 
um lado, transparência no interesse dos consumidores, mas também, por outro lado, 
uma maior clareza do acervo comunitário no que respeita à legislação em matéria de 
géneros alimentícios e, por conseguinte, uma maior segurança jurídica no interesse 
das empresas do sector alimentar, uma vez que deverá ser resumida no novo 
regulamento uma série de regulamentações já em vigor. Um novo regulamento 
abrangente relativo à rotulagem dos géneros alimentícios poderá ainda ajudar o 
consumidor a fazer uma escolha específica, seguindo, assim, uma alimentação de 
acordo com as suas necessidades individuais e preferências. 
No que diz respeito ao mercado interno comum, a harmonização da rotulagem dos 
géneros alimentícios constitui igualmente um factor de enorme relevância, tendo em 
conta que, até à data, as regras nacionais suplementares e as diferentes interpretações 
por parte dos vários Estados-Membros da legislação comunitária em vigor relativa aos 
géneros alimentícios têm gerado entraves ao comércio e problemas de concorrência. 
A eliminação dessas incoerências poderá reduzir os custos para os produtores e 
distribuidores de produtos alimentares e, em última análise, também para os 
consumidores.

Contudo, a relatora considera que a forma de elaborar a rotulagem dos géneros 
alimentícios aplicável a nível da UE, tal como prevista na proposta de regulamento, 
não se afigura susceptível de minimizar a burocracia e de contribuir para simplificar a 
regulamentação, nem de ajudar os consumidores a ter acesso a uma melhor 
informação sobre os géneros alimentícios. Em alguns aspectos, a Comissão enveredou 
pelo caminho mais fácil. Além do mais, foram simplesmente esquecidas algumas 
formas especiais de comercialização e/ou oferta de produtos alimentares como, por 
exemplo, a comercialização directa pelos agricultores, os serviços de "catering" a 
passageiros, o sector do "duty-free" e a venda automática de produtos.Também não 
foram tidos em conta produtos especiais, como folhas de ouro utilizadas na confecção 
de alimentos, nem ingredientes coloridos e inovadores. Algumas das disposições que 
constam da proposta não são realistas e causariam, além disso, custos adicionais 
consideráveis para os produtores e distribuidores de produtos alimentares, o que 
acarretaria obrigatoriamente aumentos de preço decorrentes somente de novas normas 
em matéria de rotulagem. Estas lacunas na proposta da Comissão põem em risco a 
sobrevivência de muitas pequenas e médias empresas (PME) do sector alimentar. No 
que respeita aos consumidores, parte-se do princípio de que o grande número de 
informações e de modalidades de apresentações das mesmas que se encontram em 
causa contribuiria mais para gerar confusão do que para esclarecer. Além disso, 
afigura-se inteiramente incompreensível a intenção de conceder aos Estados-Membros 
amplas possibilidades de regulamentação autónoma. Tal circunstância daria azo a um 
novo fraccionamento do mercado interno em matéria de géneros alimentícios e 
tornaria absurda a proposta de regulamento em consideração. Com a sua proposta, a 
Comissão contradiz  quanto afirma no ponto 5 da respectiva exposição de motivos, 
que passamos a citar: "A utilização de um regulamento como instrumento legal apoia 
o objectivo de simplificação, porque garante que todos os intervenientes sigam as 
mesmas regras ao mesmo tempo". 
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Além disso, o momento escolhido para a apresentação do projecto de regulamento da 
Comissão é incompreensível, pois só em Agosto de 2008 se deu início a um estudo 
científico, que engloba todos os Estados-Membros e que se realizou pela primeira vez, 
sobre a influência que a rotulagem dos produtos alimentares exerce sobre a tomada de 
decisão dos consumidores. Na verdade, o referido estudo, promovido pelo 7.º 
Programa-Quadro de Investigação, deveria ter servido de base a este projecto de 
legislação relativo à informação sobre os géneros alimentícios; no entanto, a 
experiência indica que apenas se poderá contar com resultados concretos dentro de 
cerca de três anos. Por conseguinte, nesta fase, a nova legislação em matéria de 
rotulagem é sustentada, quando mundo, por presunções e experiências subjectivas dos 
actores envolvidos, motivo pelo qual o projecto de regulamento da Comissão também 
só se baseia em suposições relativamente aos desejos e necessidades dos 
consumidores. Não é possível avaliar se a versão definitiva do regulamento se 
adequará mesmo ao consumidor médio em toda a UE, ou se será necessário 
reformulá-la substancialmente dentro de alguns anos quando se realizarem novos 
estudos. Este aspecto é particularmente crítico, pois supõe-se que a nova legislação 
terá incidências financeiras consideráveis para os produtores e distribuidores de 
alimentos. Contudo, também não foi fornecida informação sobre este aspecto pela 
Comissão, a qual, aliás, defende notavelmente no seu projecto de regulamento não ter 
sido necessário recorrer ao conhecimento de peritos externos.
A relatora considera, por conseguinte, necessários introduzir alterações significativas 
na proposta de regulamento da Comissão, pelo que passa a assinalar algumas delas.

Na realidade, um tamanho universal de caracteres mínimo de 3mm não é exequível, 
em particular, mas não unicamente, no caso dos produtos com informações em várias 
línguas. A obrigação de manter o tamanho mínimo de 3mm significaria que seriam 
necessárias embalagens maiores, resíduos de embalagens suplementares e, 
possivelmente, até porções maiores. Além disso, o tamanho dos caracteres não é, por 
si só, determinante para a legibilidade. A relatora define, neste contexto, o conceito de 
"legibilidade" das informações dos géneros alimentícios e propõe o estabelecimento 
de orientações para a execução no âmbito do processo de consulta. 

A Comissão baseia-se no princípio da subsidiariedade para justificar a sua intenção de 
permitir que os Estados-Membros estabeleçam sistemas de rotulagem próprios e 
salienta a possibilidade de criar soluções de rotulagem inovadoras através deste 
"mecanismo de abordagem ascendente". A relatora considera, porém, que os sistemas 
nacionais de rotulagem apenas conduziriam a uma confusão definitiva, a insegurança 
jurídica e a massivas distorções adicionais da concorrência no mercado interno. Com 
efeito, é de crer que as disposições relativas à rotulagem a nível dos 
Estados-Membros, ainda que não fossem juridicamente obrigatórias, seriam, de facto, 
interpretadas como tal. Tendo em conta que grande parte das empresas do sector 
alimentar na UE comercializa os seus produtos numa área muito mais abrangente do 
que a de um Estado-Membro, seria necessário, por conseguinte, produzir embalagens 
específicas para cada caso e, sobretudo, dispor da capacidade de armazenamento 
apropriada. Os respectivos custos adicionais, que ascenderiam a muitos biliões de 
euros, dificilmente poderiam ser suportados pelo sector alimentar, constituído de 
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forma esmagadora por pequenas e médias empresas, e acabariam, em última análise, 
por ser suportados pelo consumidor. Por último, a simples ideia de que se poderia vir 
a introduzir, no futuro, 27 sistemas diferentes de rotulagem complementares, a pouco 
a pouco e, sobretudo, em momentos diferentes, ilustra por si só o absurdo desta 
intenção. Sendo assim, a relatora preconiza a supressão dos artigos visados, o que não 
significa, contudo, que os sistemas de rotulagem voluntários, actualmente em vigor, 
dos distribuidores ou de alguns produtores de alimentos venham a ser proibidos no 
futuro. Antes pelo contrário, para além das menções obrigatórias, deve ser 
inteiramente permitido repetir ou acrescentar indicações noutra parte da embalagem, 
independentemente da forma da sua apresentação. Tal não deverá, obviamente, 
prejudicar a legibilidade e a fácil localização das menções obrigatórias. 

Cumpre excluir a possibilidade de que o consumidor seja induzido em erro pelo 
acondicionamento das embalagens dos produtos alimentares. Representações visuais 
ou frases não poderão gerar confusões sobre a origem dos alimentos, a sua 
composição ou o seu valor nutritivo. Sendo assim, a relatora propõe que a proposta da 
Comissão seja completada em conformidade. Uma vez que nos últimos tempos se tem 
discutido muito a existência de produtos de imitação a baixo preço, que o consumidor 
médio não reconhece como tais, afigura-se judicioso assinalar claramente esses 
produtos na parte anterior da embalagem.   
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Porém, na opinião da relatora, uma sobrecarga da frente da embalagem dos produtos 
alimentares com uma grande quantidade de informação nutricional, por 100 g ou 100 
ml ou por porção, ou mesmo constituída por várias indicações, tais como as gramas e 
a percentagem das doses diárias recomendadas para um grupo específico da 
população, levará a que estas informações acabem por ser ignoradas. Há que ter em 
conta que, quando vai às compras, o consumidor não vê apenas uma embalagem de 
um produto nas prateleiras das lojas de produtos alimentares, mas sim "pilhas" de 
embalagens. Dado que, segundo o conhecimento de que se dispõe presentemente, a 
maioria esmagadora dos consumidores que se preocupam com a sua alimentação se 
interessa sobretudo pelo valor energético de um produto alimentar, a indicação 
obrigatória do teor de quilocalorias por 100 g ou 100 ml, a fim de permitir estabelecer 
comparações, na parte anterior da embalagem, seria suficiente. Os consumidores 
podem, assim, descobrir os nutrientes que compõem o valor energético de um produto 
lendo as menções obrigatórias constantes da "caixa nutricional" noutra parte da 
embalagem. Se uma embalagem contiver unicamente uma porção, terão ainda de ser 
obrigatoriamente indicadas informações nutricionais referentes a essa porção.  Se, no 
futuro, a pesquisa em torno dos consumidores revelar outros resultados quanto ao que 
estes desejam, o comércio e/ou a indústria poderão, como já referido, fazer figurar 
outras menções, a título complementar e voluntário. Neste contexto, é, porém, de 
novo necessário impor quantidades fixas de referência e explicitá-las claramente aos 
consumidores, a fim de evitar quisquer arbitrariedades nas menções adicionais.

O sector da alimentação artesanal, no qual operam profissões como, por exemplo, os 
padeiros, os pasteleiros, os talhantes, os restauradores, etc., oferecem 
maioritariamente produtos não pré-embalados para venda ou para consumo directo. 
Em geral, trata-se de produtos que não estão normalizados, estando portanto sujeitos a 
variações condicionadas pela produção manual de alimentos no que respeita à sua 
composição e ao peso de venda. Para além disso, há que ter em conta que é 
precisamente a produção artesanal de produtos alimentares que garante a preservação 
e a diversidade das especialidades regionais na União Europeia. Sendo assim, cumpre 
contemplar no presente regulamento estas circunstâncias específicas. A proposta da 
Comissão preconiza que os Estados-Membros tenham competência para regulamentar 
a rotulagem dos géneros alimentícios que não sejam previamente embalados. Os 
Estados-Membros devem poder decidir sobre a forma de apresentação, bem como 
sobre as excepções à obrigatoriedade das menções, se for caso disso. Porém, se os 
Estados-Membros não estabelecerem quaisquer excepções ou se renunciarem a este 
tipo de regulação específica, os comerciantes de produtos a granel devem 
disponibilizar todas as indicações obrigatórias previstas no regulamento. Este cenário 
conduziria, por sua vez, a uma insegurança jurídica e poria em perigo a existência de 
pequenas empresas, dadas as referidas peculiaridades do sector da alimentação 
artesanal. Para estas empresas, é praticamente impossível fornecer uma declaração 
nutricional completa. Por este motivo, a relatora considera que o regulamento não se 
deve aplicar à maioria dos alimentos não pré-embalados. Não é, contudo, o caso da 
informação sobre os alergéneos, a qual também pode ser disponibilizada no sector da 
alimentação artesanal. Neste contexto, convém salientar que o Regulamento (CE) n.º 
1924/2006 relativo às alegações nutricionais e de saúde sobre os alimentos já exclui 
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do seu âmbito de aplicação os produtos que são embalados somente no momento da 
compra.

Por razões de conformidade com o presente regulamento, há que proceder à revisão 
do Regulamento (CE) n.º 1924/2006, relativo às alegações nutricionais e de saúde 
sobre os alimentos. A relatora propõe concomitantemente a supressão, sem qualquer 
substituição, do artigo 4.º deste último regulamento, já que entretanto se constatou que 
os perfis nutricionais contemplados naquele diploma carecem de justificação 
científica, tendo sido definidos arbitrariamente pela Comissão Europeia.  No entanto, 
decisões arbitrárias no domínio da legislação comunitária seriam de molde a aumentar 
a burocracia, a incerteza jurídica e as distorções da concorrência, assim como a fazer 
perigar a alimentação equilibrada da população europeia.

Uma rotulagem obrigatória dos produtos alimentares assente num código de cores, 
segundo o modelo dos semáforos, que algumas empresas do sector alimentar utilizam 
actualmente para os produtos preparados e semi-preparados (produtos de grande 
consumo) surtiria efeitos similares. Os valores-limite para a classificação nas três 
cores dos semáforos – "vermelho", "laranja" e "verde" – são fixados de modo 
arbitrário, sendo a amplitude de cada uma destas três cores demasiado grande.  Tendo 
em conta o facto de que a presente proposta de regulamento deve culminar numa 
rotulagem obrigatória e uniforme, aplicável a todos os géneros alimentícios e às 
bebidas sem álcool, um código de cores viria penalizar os produtos alimentares de 
base e beneficiar, por exemplo, as imitações de produtos alimentares de menor 
qualidade, assim como os géneros alimentícios com componentes sintéticos e que não 
sejam naturais.  Tal equivaleria, muito provavelmente, a pré-programar um regime 
desequilibrado e a malnutrição para amplas partes da população. Sendo assim, nem a 
Comissão, nem a relatora recomendam tais componentes para a rotulagem obrigatória 
de produtos alimentares.

5. Conclusão

O presente regulamento deve estabelecer um sistema de rotulagem dos géneros 
alimentícios válido para toda a UE, o qual seja aplicável - com poucas excepções - a 
todos os produtos da indústria alimentar, ou seja, não apenas a determinadas 
categorias de alimentos. Convém realçar que uma regulamentação desta natureza 
apenas pode ser feita a pensar no consumidor médio, ou seja, nos cidadãos com 
formação média, informados e saudáveis, exceptuando aqueles que são alérgicos a 
determinados alimentos, mas não a pensar em grupos específicos de pacientes. A 
obrigatoriedade da rotulagem dos géneros alimentícios deve ajudar o cidadão maior 
de idade a decidir que alimentos comprar, de forma autónoma, consciente e com 
conhecimento de causa. 

A proposta da Comissão, muito complexa e complicada, composta por 53 artigos, na 
sua maioria muito relevantes, e de 13 anexos, não permite, contudo, que este 
objectivo seja atingido.  A apresentação proposta das menções obrigatórias 
assemelha-se mais a uma forma de educação do consumidor do que de informação. A 
Comissão pretende, por lei, obrigar os consumidores a uma alimentação "saudável". A 
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proposta da Comissão sofre igualmente de carências quanto ao seu teor. Alguns 
requisitos radicam em suposições quanto a desejos e carências dos consumidores, 
sendo os valores-limite propostos de qualidade questionável. A intenção de 
harmonizar a rotulagem no interesse do mercado único não é compatível com o 
projecto de permitir regimes nacionais específicos. Além do mais, muitas propostas 
da Comissão são de molde a porem em perigo a existência das PME. Deste modo, a 
proposta da Comissão contraria a "Lei das Pequenas Empresas".   

Para além disso, a relatora chama a atenção e apresenta as suas dúvidas quanto ao 
facto de a Comissão não ter consultado os peritos externos para a elaboração da 
proposta de regulamento. Também não se compreende que a proposta de regulamento 
tenha sido apresentada num momento em que, de facto, existem investigações 
científicas específicas e concretas, mas em que acaba de se dar início a um estudo que 
abarca uma grande variedade de aspectos e todos os Estados-Membros. 

Sendo assim, a relatora propõe a alteração radical do rumo proposto pela Comissão. 
Adverte para o facto de a rotulagem obrigatória prevista dos géneros alimentícios 
apenas poder englobar informações de base fundamentais, devido à ausência de 
conhecimentos científicos cabais relativamente aos efeitos das informações sobre os 
alimentos no comportamento dos consumidores dos 27 países membros da UE. Além 
disso, o legislador pode agir de modo a que a rotulagem obrigatória seja legível e 
compreensível e não induza o consumidor em erro. Se existirem no futuro novos 
conhecimentos sobre os desejos e as carências dos consumidores, as empresas do 
sector alimentar poderão, tendo em conta as propostas da relatora, fornecer 
rapidamente e voluntariamente informações suplementares. Só uma regulamentação 
desta natureza é passível de garantir suficiente flexibilidade e pode servir os interesses 
de toas as partes envolvidas.  

Finalmente, cumpre relembrar que a rotulagem dos géneros alimentícios constitui 
apenas um dos muitos aspectos relacionados com a informação dos consumidores 
sobre a alimentação. Pode coadjuvar os esforços envidados para sensibilizar a 
população para um estilo de vida relativamente saudável, através de campanhas e 
medidas educativas nos Estados-Membros, por exemplo, mas não os poderá 
substituir. Para terminar, no nosso sistema social as leis não podem nem devem 
isentar os cidadãos da sua própria responsabilidade, nem os pais das responsabilidades 
que lhes cabem pelos seus filhos. 


