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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

iii) Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato 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 correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as 
Diretivas 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE no 
respeitante aos poderes a conferir à Comissão
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0150),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e os artigos 43.º n.º 2 e 114.º, n.º 1 do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0089/2012),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer fundamentado apresentado pelo Conselho Federal austríaco, no 
âmbito do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, segundo o qual o projeto de ato legislativo não respeita o princípio da 
subsidiariedade,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 23 de maio de 
20121,

– 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 (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua 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, bem como aos parlamentos nacionais.

                                               
1 JO C 229 de 31.7.2012, p. 143.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Embora os anexos das Diretivas 
1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE e 
2001/114/CE contenham elementos 
técnicos que podem ter de ser adaptados ou 
atualizados a fim de ter em conta a 
evolução das normas internacionais 
pertinentes, estas diretivas não conferem à 
Comissão poderes adequados para 
adaptar ou atualizar prontamente esses 
anexos de modo a ter em conta a evolução 
das normas internacionais. Por outro 
lado, a Diretiva 1999/4/CE não confere à 
Comissão poderes adequados para 
adaptar ou atualizar prontamente o seu 
anexo a fim de ter em conta o progresso 
técnico, apesar de esse anexo conter 
elementos técnicos que podem igualmente 
ter de ser adaptados ou atualizados de 
modo a ter em conta o progresso técnico.
Além disso, apesar de conterem elementos 
técnicos que podem ter de ser adaptados 
ou atualizados a fim de ter em conta o 
progresso técnico, as secções A e B, 
ponto 1, do anexo I da Diretiva 
2000/36/CE não estão abrangidas pelos 
poderes da Comissão para adaptar 
determinadas disposições desse anexo ao 
progresso técnico. Para uma aplicação 
coerente das Diretivas 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 
2001/114/CE, é, pois, conveniente que 
sejam igualmente conferidos à Comissão 
poderes suplementares para adaptar ou 
atualizar os anexos das Diretivas 
1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE e 
2001/114/CE, a fim de ter em conta o 
progresso técnico e a evolução das 
normas internacionais.

(3) Os anexos das Diretivas 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE e 2001/114/CE 
contêm elementos relativos às 
denominações de produto e/ou de venda, 
às descrições, às definições e às 
características dos produtos que podem ter 
de ser adaptados ou atualizados a fim de ter 
em conta a evolução das normas 
internacionais pertinentes e ao progresso 
técnico. Quando essas disposições se 
referem a elementos técnicos não 
essenciais, nomeadamente elementos 
visados nas secções C e D do anexo I à 
Diretiva 2000/36/CE, na parte B do anexo 
à Diretiva 2001/111/CE e na parte B do 
anexo III à Diretiva 2001/113/CE, é 
conveniente que seja conferido à 
Comissão poderes para adotar atos 
delegados nos termos do artigo 290.º do 
Tratado, a fim de alinhar esses anexos 
pela evolução das normas internacionais 
aplicáveis ou para ter em conta o 
progresso técnico.

Or. en
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Por conseguinte, para completar ou 
alterar certos elementos não essenciais das 
Diretivas 1999/4/CE, 2000/36/CE, 
2001/111/CE, 2001/113/CE e 
2001/114/CE, de modo a ter em conta o 
progresso técnico e/ou, se for caso disso, a 
evolução das normas internacionais, deve 
ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos, em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado, no que diz respeito aos 
âmbitos de aplicação e conteúdos que se 
seguem: no que se refere à Diretiva 
1999/4/CE, a fim de adaptar ou atualizar 
as características técnicas relacionadas 
com as denominações e definições dos 
produtos no anexo, normalmente 
expressas em percentagem; no que se 
refere à Diretiva 2000/36/CE, a fim de 
adaptar ou atualizar as características 
técnicas relacionadas com as 
denominações de venda e definições da 
secção A do anexo I, normalmente 
expressas em percentagem e/ou gramas, 
bem como as secções B, C e D desse 
mesmo anexo; no que se refere à Diretiva 
2001/111/CE, a fim de adaptar ou atualizar 
a parte A do anexo no que diz respeito às 
características técnicas relacionadas com 
as denominações e definições dos 
produtos, bem como a parte B do anexo;
no que se refere à Diretiva 2001/113/CE, a 
fim de adaptar ou atualizar o anexo I no 
que diz respeito às características técnicas 
relacionadas com os nomes e definições 
dos produtos, normalmente expressas em 
gramas e/ou percentagem, bem como o 
anexo II e a parte B do anexo III; e no que 
se refere à Diretiva 2001/114/CE, a fim de 
adaptar ou atualizar o anexo I no que diz 

(4) Por conseguinte, para completar ou 
alterar certos elementos não essenciais das 
2000/36/CE, 2001/111/CE e 2001/113/CE, 
de modo a ter em conta o progresso técnico 
e/ou, se for caso disso, a evolução das 
normas internacionais, deve ser delegado 
na Comissão o poder de adotar atos, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no que diz respeito aos âmbitos de 
aplicação e conteúdos que se seguem: no 
que se refere à Diretiva 2000/36/CE, a fim 
de adaptar ou atualizar as secções C e D do 
anexo I; no que se refere à Diretiva 
2001/111/CE, a fim de adaptar ou atualizar 
a parte B do anexo; e no que se refere à 
Diretiva 2001/113/CE, a fim de adaptar ou 
atualizar a parte B do anexo III;
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respeito às características técnicas 
relacionadas com as definições e 
denominações dos produtos, normalmente 
expressas em percentagem, bem como o 
anexo II.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 1
Diretiva 1999/4/CE
Artigos 4 e 5

Texto da Comissão Alteração

Os artigos 4.º e 5.º da Diretiva 1999/4/CE 
passam a ter a seguinte redação:

Os artigos 4.º e 5.º da Diretiva 1999/4/CEE 
são suprimidos.

Or. en

Justificação

O anexo estabelece as denominações, definições e características dos produtos e, portanto, 
trata elementos essenciais que não devem ser delegados. Além disso, pelas razões expostas no 
considerando 6, os artigos 4.º e 5.º parecem obsoletos.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 2
Diretiva 2000/36/CE
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
6.º, a fim de alterar as características 
técnicas relacionadas com as 
denominações de venda e definições da 
secção A do anexo I, bem como as secções 
B, C e D desse mesmo anexo, de modo a 
ter em conta a evolução das normas 

A Comissão tem poderes para adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
6,º, a fim de alterar as secções C e D do 
anexo I, de modo a ter em conta a 
evolução das normas internacionais 
pertinentes, se for caso disso, e o progresso 
técnico.
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internacionais pertinentes, se for caso 
disso, e o progresso técnico.

Or. en

Justificação

O anexo I, secções A e B, estabelece as denominações de venda, as definições e as 
características dos produtos e, portanto, trata elementos essenciais que não devem ser 
delegados. Pelo contrário, o anexo I, secções C e D referem-se ao cálculo de percentagens de 
ingredientes e ao tipo de açúcares mencionados na Diretiva; estes elementos podem 
considerar-se elementos técnicos não essenciais suscetíveis de alteração mediante atos 
delegados.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 2
Diretiva 2000/36/CE
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 5.o é conferido à 
Comissão por tempo indeterminado, a 
partir de (…). (O Serviço das Publicações 
deve inserir a data de entrada em vigor do 
presente ato modificativo.)

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 5.o é conferido à 
Comissão por um período de 5 anos a 
partir de (…). (O Serviço das Publicações 
deve inserir a data de entrada em vigor do 
presente ato modificativo.)

A Comissão elabora um relatório sobre a 
delegação de poderes, o mais tardar nove 
meses antes do final do período de cinco 
anos. A delegação de poderes será 
tacitamente prorrogada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
pelo menos três meses antes do final de 
cada período.

Or. en

Justificação

Ver a justificação da alteração ao artigo 5.º da Diretiva 2000/36/CE. Visa informar as outras 
instituições da UE sobre a adoção de atos delegados e dos seus resultados.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 3
Diretiva 2001/111/CE
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
5.º, a fim de alterar a parte A do anexo no 
que diz respeito às características técnicas 
relacionadas com as denominações e 
definições dos produtos, bem como a parte 
B do anexo, de modo a ter em conta a 
evolução das normas internacionais 
pertinentes, se for caso disso, e o progresso 
técnico.

A Comissão tem poderes para adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
5,º, a fim de alterar a parte B do anexo, de 
modo a ter em conta a evolução das 
normas internacionais pertinentes, se for 
caso disso, e o progresso técnico.

Or. en

Justificação

A secção A do anexo estabelece as denominações de venda e as definições dos produtos e, 
portanto, trata elementos essenciais que não devem ser delegados.  Pelo contrário, a secção 
B do anexo refere-se ao método de determinação de algumas características dos açúcares, o 
que pode considerar-se um elemento técnico não essencial suscetível de alteração mediante 
atos delegados.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 3
Diretiva 2001/111/CE
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 4.o é conferido à 
Comissão por tempo indeterminado, a 
partir de (…). (O Serviço das Publicações 
deve inserir a data de entrada em vigor do 
presente ato modificativo.)

2. O poder de adotar os atos delegados a 
que se refere o artigo 4.º é conferido à 
Comissão por um período de cinco anos a 
partir de …. (O Serviço das Publicações 
deve inserir a data de entrada em vigor do 
presente ato modificativo.)

A Comissão elabora um relatório sobre a 
delegação de poderes, o mais tardar nove 
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meses antes do final do período de cinco 
anos. A delegação de poderes será 
tacitamente prorrogada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
pelo menos três meses antes do final de 
cada período.

Or. en

Justificação

Ver a justificação da alteração ao artigo 4.º da Diretiva 2001/111/CE. Visa informar as 
outras instituições da UE sobre a adoção de atos delegados e dos seus resultados.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 4
Diretiva 2001/113/CE
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
6.º, a fim de alterar o anexo I no que diz 
respeito às características técnicas 
relacionadas com os nomes e definições 
dos produtos, bem como o anexo II e a 
parte B do anexo III, de modo a ter em 
conta a evolução das normas internacionais 
pertinentes, se for caso disso, e o progresso 
técnico.

A Comissão tem poderes para adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
6,º, a fim de alterar a parte B do anexo III, 
de modo a ter em conta a evolução das 
normas internacionais pertinentes, se for 
caso disso, e o progresso técnico.

Or. en

Justificação

O anexo I estabelece as denominações e as definições dos produtos e o anexo II especifica os 
ingredientes que podem ser usados nos produtos;  portanto, esses anexos referem-se a 
elementos essenciais que não devem ser delegados. O anexo III, secção B, está relacionado 
com o tratamento das matérias-primas e afigura-se suscetível de alteração mediante atos 
delegados.
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 4
Diretiva 2001/113/CE
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 5.o é conferido à 
Comissão por tempo indeterminado, a 
partir de (…). (O Serviço das Publicações 
deve inserir a data de entrada em vigor do 
presente ato modificativo.)

2. O poder de adotar os atos delegados a 
que se refere o artigo 5.º é conferido à 
Comissão por um período de cinco anos a 
partir de …. (O Serviço das Publicações 
deve inserir a data de entrada em vigor do 
presente ato modificativo.)

A Comissão elabora um relatório sobre a 
delegação de poderes, o mais tardar nove 
meses antes do final do período de cinco 
anos. A delegação de poderes será 
tacitamente prorrogada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
pelo menos três meses antes do final de 
cada período.

Or. en

Justificação

Ver a justificação da alteração ao artigo 5.º da Diretiva 2001/113/CE.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 5
Diretiva 2001/114/CE
Artigos 5 e 6

Texto da Comissão Alteração

Os artigos 5.º e 6.º da Diretiva 
2001/114/CE passam a ter a seguinte 
redação:

Os artigos 5.º e 6.º da Diretiva 
2001/114/CEE são suprimidos.

Or. en
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Justificação

O anexo estabelece as definições e denominações dos produtos e, portanto, trata elementos 
essenciais que não devem ser delegados. Além disso, pelas razões expostas no considerando 
6, os artigos 5.º e 6.º parecem obsoletos.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Objetivos da proposta da Comissão - A proposta destina-se a alinhar as competências de 
execução da Comissão estatuídas nas Diretivas

 1999/4/CE do Conselho, de 22 de fevereiro de 1999, relativa aos extratos de café e aos 
extratos de chicória,

 2000/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de junho de 2000, relativa 
aos produtos de cacau e de chocolate destinados à alimentação humana,

 2001/111/CE do Conselho, de 20 dezembro 2001, relativa a determinados açúcares 
destinados à alimentação humana, 

 2001/113/CE do Conselho, de 20 de dezembro de 2001, relativa aos doces e geleias de 
frutos, citrinadas e creme de castanha destinados à alimentação humana,

 2001/114/CE do Conselho, de 20 de dezembro de 2001, relativa a determinados leites 
conservados parcial ou totalmente desidratados, destinados à alimentação humana

com as disposições do Tratado de Lisboa no tocante (i) aos poderes delegados na Comissão 
para adotar atos não legislativos de alcance geral que completem ou alterem certos elementos 
não essenciais dos atos legislativos (artigo 290.º, n.º 1, do Tratado – atos delegados), e (ii) às 
competências conferidas à Comissão para adotar condições uniformes de execução de atos 
juridicamente vinculativos da União (artigo 291.º, n.º 2, do Tratado – atos de execução). 
Segundo a proposta, as atuais diretivas "pequeno-almoço" não conferem à Comissão poderes 
adequados para adaptar ou atualizar prontamente os elementos técnicos dos anexos a fim de 
ter em conta a evolução das normas internacionais aplicáveis e/ou o progresso técnico. 
Propõe-se, por conseguinte, permitir que a Comissão adote atos delegados no que se refere

 à Diretiva 1999/4/CE, a fim de adaptar ou atualizar as características técnicas 
relacionadas com as denominações e definições dos produtos no anexo;

 à Diretiva 2000/36/CE, a fim de adaptar ou atualizar as características técnicas 
relacionadas com as denominações de venda e definições da secção A do anexo I, 
normalmente expressas em percentagem e/ou gramas, bem como as secções B, C e D 
desse mesmo anexo;

 à Diretiva 2001/111/CE, a fim de adaptar ou atualizar a parte A do anexo no que diz 
respeito às características técnicas relacionadas com as denominações e definições dos 
produtos, bem como a parte B do anexo;

 à Diretiva 2001/113/CE, a fim de adaptar ou atualizar o anexo I no que diz respeito às 
características técnicas relacionadas com os nomes e definições dos produtos, 
normalmente expressas em gramas e/ou percentagem, bem como o anexo II e a parte 
B do anexo III;

 e à Diretiva 2001/114/CE, a fim de adaptar ou atualizar o anexo I no que diz respeito 
às características técnicas relacionadas com as definições e denominações dos 
produtos, normalmente expressas em percentagem, bem como o anexo II.
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Além disso, propõe-se a supressão dos poderes da Comissão para alinhar as disposições 
dessas diretivas que se destinam a assegurar a harmonização com os princípios e normas 
gerais da legislação alimentar da União. A concessão desses poderes tornou-se obsoleta, uma 
vez que as disposições gerais da União em matéria de géneros alimentícios estabelecidas pelo 
Regulamento (CE) n.° 178/2002 são diretamente aplicáveis aos produtos abrangidos por 
essas. 

Observações e recomendações do relator - O relator assinala que os textos atuais das 
diretivas "pequeno-almoço" preveem medidas de comitologia (no âmbito do procedimento de 
regulamentação com controlo para as diretivas 1999/4/CE e 2000/36/CE) ou um 
procedimento de regulamentação, que requer a consulta do PE (para as diretivas (2001/111, 
113, 114/CE), de âmbito bastante alargado. A diretiva 2007/61/CE que altera a diretiva 
2001/114/CE constitui um exemplo de um ato modificativo pertinente, permitindo uma 
normalização do teor em proteínas de determinados leites desidratados para o alinhar com as 
normas do Codex Alimentarius (ver igualmente a resolução do PE de 5 de setembro de 2007, 
P6_TA(2007)0371).  
A nova formulação proposta afigura-se mais concreta e permite que a Comissão altere as 
características técnicas relacionadas com as denominações e definições dos produtos no(s) 
anexo(s).  Todavia, esta delegação explícita do poder de modificar características que afetam 
as descrições, definições ou denominações dos produtos – que são elementos essenciais das 
diretivas - vai para além do âmbito de aplicação dos atos delegados em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado, que limita a delegação ao poder de completar ou alterar certos 
elementos não essenciais do ato legislativo. 

Por conseguinte, a fim de incluir apenas elementos não essenciais e de evitar qualquer 
ambiguidade quanto ao alcance do poder da Comissão para adotar atos delegados que afetem 
elementos essenciais como a definição dos produtos, o relator propõe limitar a delegação de 
poderes no que se refere

 à Diretiva 2000/36/CE, às secções C e D do anexo I,

 à Diretiva 2001/111/CE, à parte B do anexo,

 à Diretiva 2001/113/CE, à parte B do anexo III,
e suprimir as disposições relativas ao poder de adotar atos delegados que dizem respeito a 
elementos técnicos que afetam as descrições, definições, denominações de venda ou 
características dos produtos.  O relator propõe igualmente limitar a delegação a um período 
(renovável) de cinco anos e controlar a delegação de poderes solicitando à Comissão que 
apresente um relatório sobre a matéria antes do final de cada período de cinco anos.   
O relator aponta, neste contexto, para a abordagem adotada na recente modificação da diretiva 
relativa aos sumos de frutos (diretiva 2012/12/UE), na qual o anexo que contém as 
denominações, definições e características foi excluído do âmbito da delegação de poderes.  
Como é evidente, esses elementos essenciais não podiam ser modificados através de atos 
delegados. 

Por outro lado, o relator concorda com a proposta de suprimir a atribuição de competências à 
Comissão para alinhar as atuais diretivas com as disposições gerais da UE aplicáveis aos 
géneros alimentícios, uma vez que as mesmas já são abrangidas pela legislação na matéria.


