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Resolução do Parlamento Europeu sobre o projecto de regulamento da Comissão 
relativo à autorização e à recusa de autorização de determinadas alegações de saúde 
sobre os alimentos que referem a redução de um risco de doença ou o desenvolvimento e 
a saúde das crianças

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o 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, 

– Tendo em conta o projecto de regulamento da Comissão relativo à autorização e à recusa 
de autorização de determinadas alegações de saúde sobre os alimentos que referem a 
redução de um risco de doença ou o desenvolvimento e a saúde das crianças,

– Tendo em conta o n.º 3, alínea b), do artigo 5.º-A da Decisão do Conselho, de 28 de 
Junho de 1999, que fixa as regras de exercício das competências de execução atribuídas à 
Comissão1,

–  Tendo em conta o n.º 2 e o n.º 4, alínea b), do artigo 88.º do seu Regimento,

A. Considerando que as alegações que referem o desenvolvimento e a saúde das crianças 
na rotulagem dos alimentos podem ser autorizadas em conformidade com o 
procedimento previsto nos artigos 15.º, 16.º, 17.º e 19.º do Regulamento (CE) n. º 
1924/2006, desde que preencham os requisitos estabelecidos, nomeadamente, nos 
artigos 3.º, 5.º e 6.º  do mesmo regulamento, 

B. Considerando que, tal como explicado no considerando 10 do  Regulamento (CE) n.º 
1924/2006, os alimentos promovidos por meio de alegações podem ser considerados 
pelo consumidor como possuidores de uma vantagem nutricional, fisiológica ou outra 
para a saúde em comparação com outros produtos ou produtos semelhantes a que não 
foram adicionados nutrientes e outras substâncias, o que pode levar os consumidores a 
efectuar escolhas que influenciem directamente a quantidade total dos vários 
nutrientes ou outras substâncias que ingerem, de uma forma contrária ao que é 
cientificamente aconselhável,

C. Considerando o Regulamento (CE) n.º 1924/2006 e o seu considerando 14, refere que 
é necessário assegurar que as substâncias alvo de uma alegação tenham provado 
possuir um efeito nutricional ou fisiológico benéfico; que o considerando 17 do 
mesmo regulamento afirma que as alegações deverão ser cientificamente 
fundamentadas, tendo em conta a totalidade dos dados científicos disponíveis e 
ponderando as provas,

                                               
1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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D. Considerando o Regulamento (CE) n.º 1924/2006  e o seu considerando 23, que deixa 
claro que as alegações de saúde só deverão ser autorizadas para utilização na 
Comunidade depois de uma avaliação científica do mais elevado grau possível,

E. Considerando que os requisitos previstos, entre outros, nos artigos 3.º, 5.º e 6.º do 
Regulamento (CE) n.º 1924/2006 são impostos no seguimento desses objectivos; que o 
procedimento previsto, entre outros, no artigo 17.º do Regulamento (CE) n.º 
1924/2006, se destina a garantir o cumprimento dos citados requisitos, 

F. Considerando que a alínea a) do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1924/2006 prevê 
que as alegações nutricionais e de saúde não devem ser enganosas,

G. Considerando que o artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 1924/2006 estipula que deve 
ter sido demonstrado que a presença, a ausência ou o teor reduzido, num alimento ou 
numa categoria de alimentos, de um nutriente ou de outra substância objecto de 
alegação, têm um efeito nutricional ou fisiológico benéfico, estabelecido por provas 
científicas geralmente aceites; que o artigo 6.º desse regulamento prevê que as 
alegações nutricionais e de saúde devem ser baseadas e fundamentadas em provas 
científicas geralmente aceites,

H. Considerando que o n.º 1 do artigo 17.º requer que a Comissão, ao decidir sobre a 
inclusão  eventual de uma alegação nas respectivas listas de alegações de saúde 
autorizadas, deve  ter em conta o parecer da Autoridade Europeia para a Segurança 
dos Alimentos, todas as disposições aplicáveis da legislação comunitária e outros 
factores legítimos com relevância para o assunto em apreço, 

I. Considerando que o projecto de regulamento da Comissão relativo à autorização e à 
recusa de autorização de determinadas alegações de saúde sobre os alimentos que 
referem a redução de um risco de doença ou o desenvolvimento e a saúde das crianças 
prevê que as alegações de saúde constantes do seu anexo I sejam aditadas à lista de 
alegações de saúde autorizadas anexa ao Regulamento (CE) n. º 1924/2006,

J. Considerando que a alegação “a ingestão de ácido docosahexaenóico (DHA) 
contribui para o desenvolvimento visual normal de crianças até aos 12 meses de 
idade” é uma das alegações a aditar à lista das alegações autorizadas  nos termos do 
projecto de regulamento da Comissão, 

K. Considerando que provas científicas geralmente aceites demonstram que o DHA no 
leite materno contribui para o desenvolvimento visual das crianças,

L. Considerando que o DHA sintetizado adicionado ao leite em pó e a outros alimentos 
para lactentes se encontra, no entanto, num ambiente biológico diferente do leite 
materno, que é uma substância viva, própria da espécie, com co-enzimas e co-factores 
que permitem um funcionamento óptimo das gorduras, 

M. Considerando que os pareceres da EFSA comunicados à Comissão declaram que o 
grupo de peritos não poderia ter chegado à conclusão de que existe uma relação de 
causa e efeito entre a ingestão fórmulas para lactentes e fórmulas de transição 
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suplementadas com DHA e a função visual, sem ter em conta os estudos que o 
requerente alega serem propriedade industrial1,

N. Considerando que não foram apresentados à EFSA (Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos ) estudos destinados a investigar os efeitos da 
suplementação de DHA na função visual a partir dos seis meses de idade em crianças 
que receberam fórmulas não suplementadas desde o nascimento2,

O. Considerando que a revisão sistemática de provas sobre o DHA e o desenvolvimento 
neurológico publicada pela Cochrane Library, em 20083, revela que a alimentação a 
longo prazo de lactentes com leites enriquecidos com DHA e outros ácidos gordos de 
cadeia longa não tem benefícios comprovados no que toca à visão, à cognição ou ao 
crescimento físico, 

P. Considerando que o relatório publicado no British Medical Journal por Kathy 
Kennedy e outros, em Junho de 20104, constatou que, dez anos após terem sido 
alimentadas com fórmulas fortificadas em DHA, as raparigas eram, em média, mais 
pesadas e a sua tensão arterial mais elevada,

Q. Considerando que são necessárias mais pesquisas sobre os possíveis efeitos, quer 
benéficos, quer nocivos, da suplementação de DHA antes de a sua utilização em 
fórmulas de transição e alimentos para crianças poder ser reivindicada como benéfica,

R. Considerando que a alegação de saúde relativa ao DHA e ao desenvolvimento visual a 
que se refere o projecto de regulamento pode, assim, ser enganosa e, por isso, 
contrária ao artigo 3.º, alínea a) do Regulamento (CE) n.º 1924/2006, à luz dos 
objectivos fixados no considerando 10 do mesmo regulamento,   

S. Considerando que não há um consenso científico claro sobre o efeito das fórmulas 
enriquecidas nos lactentes, o que contraria os requisitos estabelecidos nos artigos 5.º e 
6. º do Regulamento (CE) n.º 1924/2006, à luz dos objectivos definidos nos 
considerandos 10, 14, 17 e 23 do mesmo regulamento,

1. Considera que o projecto de regulamento relativo à autorização e à recusa de 
autorização de determinadas alegações de saúde sobre os alimentos que referem a 
redução de um risco de doença ou o desenvolvimento e a saúde das crianças não é 
compatível com o propósito e o conteúdo do Regulamento (CE) n.º 1924/2006;

2. Opõe-se à aprovação do projecto de regulamento da Comissão;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à 
Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.

                                               
1 The EFSA Journal (2009) 941, p. 3-14.
2 The EFSA Journal (2009) 941, p. 11-14.
3 Simmer K, Patole S, Rao S,. ‘Longchain polyunsaturated fatty acid supplementation in infants born at term’, 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. 
4 Kathy Kennedy, Sarah Ross, Elizabeth B Isaacs, et al., ‘The 10-year follow-up of a randomised trial of long-
chain polyunsaturated fatty acid supplementation in preterm infants: effects on growth and blood pressure’, Arch 
Dis Child 2010 95: 588-595 originalmente publicado online, 1 de Junho de 2010.
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