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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

É a segunda vez que a Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores se 
debruça sobre a proposta da Comissão relativa à informação sobre os géneros alimentícios 
prestada aos consumidores. A relatora reconhece o enorme trabalho investido pela comissão 
anterior no parecer, elaborado por Bernadette Vergnaud, pelo que decidiu não abrir a caixa de 
Pandora, apresentando uma grande quantidade de novas alterações. Ao invés, a relatora de 
parecer optou por incluir a parte principal do parecer aprovado por maioria na comissão 
anterior. Esta decisão decorreu do reconhecimento, por um lado, da grande quantidade de 
trabalho realizado pela comissão anterior e, por outro lado, da necessidade de alcançar 
compromissos que permitam definir uma rotulagem sustentável dos alimentos na Europa. 

A relatora do parecer reconhece igualmente que o debate sobre a rotulagem dos alimentos foi 
uma questão importante durante a campanha para as eleições do Parlamento Europeu na 
passada Primavera. É por esse motivo que considera necessário discutir certas preocupações 
constantes da proposta da Comissão. O objectivo do presente parecer é o mesmo do de 
Bernadette Vergnaud, aprovado em Fevereiro de 2009. Os consumidores têm de ter a 
possibilidade de fazer uma escolha bem informada sobre a sua selecção de alimentos. E essa 
escolha bem informada deve - inter alia - ajudar a resolver o problema crescente da obesidade 
na Europa.

É necessário, por conseguinte, que a informação sobre os géneros alimentícios apresente de 
forma exaustiva o conteúdo do alimento específico que o consumidor está a comprar e 
indique rapidamente se o alimento é adequado ou não no âmbito de uma escolha saudável. 
Consequentemente, a relatora optou por incluir muitas das alterações do anterior parecer da 
comissão.  

Como ponto principal, a relatora optou por manter o conteúdo obrigatório na declaração 
nutricional, tal como recomendava o parecer anterior. A relatora incluiu os 8 grandes 
nutrientes - todos eles indicados por 100 g ou 100 ml - que devem figurar no mesmo campo 
de visão da embalagem.  Esses nutrientes não têm de ser apresentados no campo principal de 
visão nem na frente da embalagem. A relatora sugere que a frente da embalagem sirva para 
dar uma panorâmica rápida. É por isso que propõe que o valor energético (valor calórico) 
figure na frente da embalagem. Esta informação deve ser completada por um código de cores 
que indique se o alimento tem um valor energético alto, médio ou baixo. 

Um outro aditamento tem que ver com a sugestão da relatora no sentido de que todos os tipos 
de álcool sejam rotulados. O álcool contém grandes quantidades de calorias que podem ter 
uma enorme influência no consumo diário de energia. A relatora afirma que o consumidor 
deve dispor desta informação quando está a analisar a informações sobre os géneros 
alimentícios.  

Um consumidor bem informado e com uma educação adequada pode tornar-se um cidadão 
responsável pela sua saúde. A relatora considera que a melhoria da informação sobre os 
géneros alimentícios é essencial para os consumidores europeus na sua vida quotidiana, 
permitindo-lhes fazer escolhas informadas no acto da compra. 
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

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 método de 
informação dos consumidores sobre a 
composição dos alimentos, que os ajuda a 
fazer escolhas informadas. As campanhas 
de educação e informação levadas a cabo 
pelos Estados-Membros são um 
instrumento importante para melhorar a 
capacidade de compreensão dos 
consumidores relativamente à informação 
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.

Justificação

Melhorar o regime alimentar e os conhecimentos dos consumidores em matéria de nutrição 
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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 2

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, por exemplo, em vendas de 
caridade ou festas e reuniões da 
comunidade local, 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.

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 pequenas e médias empresas do sector tradicional da produção alimentar, produzem 
artigos que não são pré-embalados para serem directamente entregues ao consumidor. Neste 
caso, não existem procedimentos normalizados: 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. Importa, por conseguinte, excluir os alimentos 
não pré-embalados da obrigatoriedade de apresentação da declaração nutricional.
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Alteração 3

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 se estas forem 
necessárias, em conformidade com os 
princípios de subsidiariedade, 
proporcionalidade, transparência e 
sustentabilidade.

Justificação

Para manter a coerência com os actuais objectivos da União Europeia para um mercado 
interno em perfeito funcionamento é crucial que todas as partes interessadas sejam 
notificadas de qualquer nova exigência, que seguidamente deverá ser por elas 
cuidadosamente examinada para verificar se se justifica e se não vai impedir a livre 
circulação de mercadorias.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de evitar uma fragmentação das 
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.

(21) A fim de evitar uma fragmentação das 
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. Sem prejuízo do disposto no 
artigo 19.º do Regulamento (CE) 
n.º 178/2002, os operadores das empresas 
do sector alimentar responsáveis por 
actividades ao nível do retalho ou da 
distribuição que não afectem a 
informação alimentar devem agir 
prontamente, sempre que se deparem com 
um caso em que essa informação não 
esteja em conformidade com as 
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disposições do presente Regulamento.

Justificação

É necessário clarificar as circunstâncias em que os operadores das empresas do sector que 
não interfiram com a informação alimentar têm de contribuir para a conformidade com os 
requisitos constantes do presente Regulamento. É também importante especificar que as 
disposições do artigo 8.º não diminuem as obrigações decorrentes do artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002, que os retalhistas têm de acatar.

Alteração 5

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.

(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 pública de todas as partes 
interessadas deverá facilitar a introdução 
atempada de alterações específicas das 
exigências aplicáveis em matéria de 
informação sobre os géneros alimentícios.

Justificação

Qualquer modificação da lista de exigências da rotulagem obrigatória tem um impacto 
significativo sobre a indústria alimentar e das bebidas.  Importa, por isso, que a legislação 
indique claramente que todas as partes interessadas têm de ser consultadas sempre que se 
tencione acrescentar novas exigências, garantindo desse modo a transparência do 
procedimento e dando a todas as partes a possibilidade de emitir a sua opinião.

Alteração 6
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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 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 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.

(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 
legibilidade é um factor importante no que 
respeita à influência potencial das 
informações do rótulo no público e, 
consequentemente, factores como o 
tamanho, o tipo de letra, a cor e o 
contraste devem ser tidos em conta 
conjuntamente para garantir a satisfação
dos consumidores no que respeita aos 
rótulos dos alimentos.

Justificação

A legibilidade dos rótulos é fundamental para os consumidores e deve continuar a fazer parte 
das exigências previstas no novo Regulamento.  Mas, quando se avaliar a clareza do rótulo, 
há que ter em consideração certos factores e não apenas o tamanho da letra.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Em conformidade com a anterior 
resolução do Parlamento, o parecer do 
Comité Económico e Social*, o trabalho 
desenvolvido pela Comissão e a 
preocupação do público em geral 
relativamente aos efeitos nocivos do 
álcool, especialmente para os 
consumidores jovens e vulneráveis, a 
Comissão, juntamente com os 
Estados-Membros, deve proceder a uma 
definição de bebidas especialmente 
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orientadas para os jovens, como os 
"alcopops". Dado o seu carácter 
alcoólico, essas bebidas devem cumprir 
requisitos de rotulagem mais rigorosos e 
ser claramente separados dos 
refrigerantes nas lojas.
* JO C 77 de 31.3.2009, p. 73.

Alteração 8

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. 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 
vitivinícola, 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 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 

(28) É igualmente 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 vitivinícola, 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 
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 
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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 
Conselho. 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.

espumante, ao vinho aromatizado e aos 
produtos similares produzidos a partir de 
frutos que não as uvas, à cerveja de fruta 
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 e das bebidas mistas 
que contenham álcool. 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.

2 JO L [...], [...], p. [...]. 2 JO L 39 de 13.02.2008, p. 16.

Justificação

Por razões de clarificação, o vinho licoroso, o vinho espumante, o vinho aromatizado e 
produtos similares produzidos a partir de frutos que não as uvas, a para da cerveja de fruta, 
também deverão ser mencionados. O vinho, a cerveja e as bebidas espirituosas já se 
encontram abrangidos por anteriores Regulamentos comunitários, o que não acontece com 
as bebidas mistas que contêm álcool. No entanto, ainda subsistem actualmente algumas 
dificuldades quanto ao modo de categorizar as bebidas mistas que contêm álcool, motivo por 
que ela deverão continuar a estar isentas.

Alteração 9

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 

(29) A fim de garantir total transparência 
e rastreabilidade, a indicação do país de 
origem ou do local de proveniência de toda 
a carne deve ser obrigatória. 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 permitam que o consumidor 
compreenda melhor as informações 
relacionadas com o país de origem ou o 



AD\806188PT.doc 11/60 PE430.628v02-00

PT

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.

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.

Justificação

Por motivos de transparência, os consumidores devem saber qual o país de origem da carne.

Alteração 10

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 e 
distribuidores de produtos alimentares, 
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, ou cuja 
embalagem ou rotulagem exteriores sejam 
demasiado pequenas para que lhe seja 
aposto o rótulo obrigatório, excepto se a 
obrigação de prestar tal informação estiver 
prevista noutros actos legislativos 
comunitários.

Justificação

Não seria correcto ter de se proceder ao aumento das dimensões das embalagens alimentares 
apenas por causa da existência de extensas disposições em matéria de rotulagem. Essa 
possibilidade acabaria por gerar uma maior quantidade de resíduos de embalagens para 
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reciclar e, possivelmente, acabaria por implicar o aumento do tamanho das embalagens, ou 
até mesmo a utilização de embalagens portadoras de enganadores espaços em branco.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

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

(37) Dado o nível actual dos 
conhecimentos no domínio da nutrição, a 
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, o valor energético 
(valor calórico) deve ser indicado por 100 
g ou 100 m campo de visão principal da 
parte da frente da embalagem. Contudo, 
todas as informações nutricionais (com 
repetição do valor energético) devem 
figurar juntas num só local no mesmo 
campo visual da embalagem.  

Justificação

É preferível que a informação nutricional, tanto a obrigatória como a voluntária, seja 
apresentada no mesmo campo de visão – como prevê a legislação em vigor no caso da 
declaração nutricional – pois seria confuso para os consumidores se tivessem de procurar os 
vários tipos de informação nutricional em diferentes zonas da embalagem.

Alteração 12
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Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A evolução recente registada em 
alguns Estados-Membros e em certas 
organizações do sector alimentar no que 
respeita à expressão das declarações 
nutricionais (de forma diferente da 
indicação do valor por 100 g/100 
ml/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 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.

(38) A evolução recente registada em 
alguns Estados-Membros e em 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 
compreende e utiliza os modos alternativos 
de expressão da informação. Para facilitar 
a comparação entre produtos 
apresentados em embalagens de 
diferentes dimensões, convém manter a 
exigência da indicação do valor 
nutricional por porções de 100g/100ml.
Convém igualmente autorizar o 
prosseguimento dos estudos sobre a 
compreensão por parte dos consumidores, 
por forma a que possam ser introduzidos 
regimes harmonizados, se for o caso.

Justificação

A indicação do valor energético e das quantidades de nutrientes, tomando como referência 
100 gramas ou 100 ml, permite que o consumidor compare directamente os produtos. Em 
conformidade com esta ideia, essa informação deve revestir-se de carácter obrigatório.
Todas as restantes informações presentes nas embalagens são voluntárias, a fim de que cada 
produtor possa escolher o que melhor se adapta ao seu produto.

Alteração 13

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 

(41) Os Estados-Membros devem manter o 
direito de fixar regras relativas à prestação 
de informação sobre os géneros 
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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.

alimentícios não pré-embalados e os 
géneros alimentícios e refeições pré-
embalados produzidos e directamente 
distribuídos ao consumidor final por 
estabelecimentos de venda a retalho ou 
estabelecimentos de restauração colectiva 
locais, 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 disponibilizada ao consumidor nos 
locais em que a comida seja comprada ou 
consumida.

Justificação

Os alimentos pré-embalados fabricados por pequenos retalhistas ou por estabelecimentos de 
restauração colectiva são produzidos de forma não normalizada, podendo os ingredientes e 
receitas variar frequentemente. Não é possível elaborar uma declaração nutricional precisa 
para estes tipos de alimentos. Além disso, esta tarefa implicaria o dispêndio de muito tempo e 
seria muito onerosa para estas empresas. É importante que estes tipos de alimentos sejam 
isentos da exigência de uma declaração nutricional, quer em geral, quer através da 
concessão aos Estados-Membros do direito de estabelecerem para eles regras específicas, 
como se prevê já para os alimentos não pré-embalados.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(49-A) Os produtos da pequena produção 
alimentar, bem como as preparações 
frescas do comércio retalhista elaboradas 
directamente no local de venda, podem 
conter também substâncias susceptíveis de 
provocar alergias ou reacções de 
intolerância em pessoas sensíveis.
Todavia, como são precisamente os 



AD\806188PT.doc 15/60 PE430.628v02-00

PT

produtos não pré-embalados que são 
vendidos em contacto directo com o 
cliente, deveria ser possível prestar as 
informações relevantes, por exemplo, 
através de um diálogo no momento da 
venda, por meio de um cartaz claramente 
visível no espaço comercial e/ou mediante 
a disponibilização de material 
informativo.

Justificação

A indicação generalizada dos alergénios presentes em todos os produtos, no caso dos 
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 a possibilidade de uma contaminação 
cruzada em empresas cuja superfície de processamento seja limitada.

Alteração 15

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 
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.

É aplicável a todos os géneros alimentícios
pré-embalados 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.

Não se aplica aos géneros alimentícios 
que são acondicionados no local de venda 
imediatamente antes da entrega ao 
consumidor final.

Justificação

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 
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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.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

Antes de …*, a Comissão publicará uma 
lista exaustiva e actualizada das 
exigências em matéria de rotulagem 
previstas na legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
géneros alimentícios. O mais tardar em … 
**, a Comissão apresentará um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre a conformidade dessas exigências 
específicas de rotulagem com o disposto 
no presente Regulamento. Se necessário, 
a Comissão fará acompanhar esse 
relatório de uma proposta relevante.
___________
*
** 18 meses a contar da data de entrada em vigor 
do presente regulamento.

Justificação

A simplificação é um dos principais objectivos desta proposta. Há demasiadas directivas e 
regulamentos europeus com disposições relativas à rotulagem aplicáveis a determinados 
sectores. É necessário reuni-los e verificar a sua compatibilidade com os princípios gerais e 
oferecer um acesso fácil a esta enorme quantidade de exigências a todos os operadores e 
partes interessadas da cadeia alimentar, tendo em conta qualquer eventual incoerência com 
as regras gerais.

Alteração 17
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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 ao consumidor final sem 
estarem embalados e que só são 
embalados no momento da venda a este 
último, bem como os géneros alimentícios 
e as preparações frescas pré-embaladas 
no ponto de venda para entrega directa ao 
consumidor; este ponto é aplicável em 
conformidade com o anexo III do 
presente regulamento;

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 18

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 declaradas;

Justificação

A data de durabilidade mínima tem de ser considerada em correlação com as condições de 
conservação declaradas. É da responsabilidade do operador de uma empresa do sector 
alimentar definir e declarar a data de durabilidade mínima, em função das condições de 
armazenamento. Por outro lado, seria também neste contexto que haveria que definir a data-
limite de consumo.
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Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

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

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

(t-B) “Data de fabrico”, a data em que o 
género alimentício se transformou no 
produto descrito.

Justificação

Para melhorar a informação do consumidor, deveria ser fornecida uma definição de data de 
fabrico. A definição proposta é idêntica à definição do Codex (CODEX STAN 1-1985).

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando sejam estabelecidas novas 
exigências no quadro da legislação em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios, importa ter em conta a 

3. Quando sejam estabelecidas novas 
exigências no quadro da legislação em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios, deve ser concedido um 



AD\806188PT.doc 19/60 PE430.628v02-00

PT

necessidade de prever um período 
transitório, após a sua entrada em vigor, 
durante o qual os géneros alimentícios cuja 
rotulagem não cumpra as novas exigências 
possam ser colocados no mercado e as 
existências dos géneros alimentícios 
colocados no mercado antes do termo do 
período transitório possam continuar a ser 
vendidas até ao seu esgotamento.

período transitório, após a sua entrada em 
vigor, durante o qual os géneros 
alimentícios cuja rotulagem não cumpra as 
novas exigências possam ser colocados no 
mercado e as existências dos géneros 
alimentícios colocados no mercado antes 
do termo do período transitório possam 
continuar a ser vendidas até ao seu 
esgotamento.

Justificação

Para facilitar o bom funcionamento do mercado interno e reduzir os resíduos de embalagens 
ao mínimo, é normal prever um período transitório, sempre que se procede à introdução de 
novas exigências em matéria de rotulagem.

Alteração 22

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 na 
embalagem, um determinado produto ou 
ingrediente, quando, na realidade, o 
produto que a embalagem contém é um 
sucedâneo de um género alimentício, ou 
um produto de substituição de um 
ingrediente normalmente utilizado num 
produto.  Nesses casos, na face exposta da 
embalagem deve ser aposta a menção 
"imitação" ou "produzido com 
(designação do sucedâneo) em vez de 
(designação do produto substituído).
Quando um determinado produto é uma 
imitação ou contém um sucedâneo deve, 
sempre que possível, ser separado de 
outros alimentos no local de venda.

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.  Regra geral o consumidor não se apercebe desta situação.  A 
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bem da transparência, é necessário introduzir uma menção correspondente.

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Apondo representações pictóricas 
que induzam em erro o consumidor 
quanto à verdadeira natureza ou origem 
do alimento.

Justificação

Será vedada a utilização de imagens ou gráficos que deliberadamente induzam o consumidor 
em erro quanto à verdadeira origem de um produto. A publicidade ou a prestação voluntária 
de informações não deve encobrir ou prejudicar a informação obrigatória.

Alteração 24

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.

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, bem como a sua capacidade para 
escolher com conhecimento de causa.

Justificação

Essa responsabilidade não deve limitar-se às questões de protecção da saúde.

Alteração 25
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Food business operators placing on the 
market for the first time a food intended for
supply to the final consumer or mass 
caterer shall ensure the presence and 
accuracy of the food information in 
accordance with the applicable food 
information law.Os operadores das 
empresas do sector alimentar que 
coloquem no mercado pela primeira vez 
um género alimentício destinado a ser 
fornecido ao consumidor final ou a um 
estabelecimento de restauração colectiva 
devem assegurar a presença e exactidão da 
informação necessária em conformidade 
com a legislação em matéria de informação 
sobre os géneros alimentícios aplicável.

3. Food business operators placing on the 
Union market for the first time a food 
intended for supply to the final consumer 
or mass caterer shall ensure the presence 
and accuracy of the food information in 
accordance with the applicable food 
information law.Os operadores das 
empresas do sector alimentar que 
coloquem no mercado da UE, pela 
primeira, vez um género alimentício 
destinado a ser fornecido ao consumidor 
final ou a um estabelecimento de 
restauração colectiva devem assegurar a 
presença e exactidão da informação 
necessária em conformidade com a 
legislação em matéria de informação sobre 
os géneros alimentícios aplicável.

Justificação

A palavra “mercado” pode ser mal interpretada (o referente poderia ser o mercado 
mundial, por exemplo). Importa, por isso, especificar que o que se pretende designar neste 
contexto é o mercado interno da União Europeia.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 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 

4. Dentro dos limites das respectivas 
actividades, 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 não devem 
fornecer géneros alimentícios que saibam, 
com base na informação de que disponham 
como profissionais ou que lhes tenha sido 
transmitida pelos seus fornecedores, não 
respeitar as disposições do presente 
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disponham como profissionais. regulamento.

Justificação

Os distribuidores não podem ser inteiramente responsabilizados a priori pelas informações 
que figuram em produtos que não ostentam a sua marca.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Em conformidade com os artigos 10.º a 
34.º, e sob reserva das derrogações 
previstas no presente capítulo, é obrigatória 
a indicação dos seguintes elementos:

1. Em conformidade com os artigos 10.º a 
34.º, e sob reserva das derrogações 
previstas no presente capítulo, no capítulo 
V e no capítulo VI, é obrigatória a 
indicação dos seguintes elementos:

Justificação

Uma referência aos capítulos V e VI permitiria explicitar de forma mais clara que, para os 
géneros alimentícios não pré-embalados, nem todas as menções obrigatórias são exigidas e 
que, para os alimentos rotulados voluntariamente, as obrigações previstas no Capítulo IV só 
são aplicáveis caso sejam prestadas informações facultativas. Os operadores de empresas do 
sector alimentar que forneçam voluntariamente informações nutricionais não deverão ser 
obrigados a prestar outras informações que seriam normalmente exigidas para os géneros 
alimentícios pré-embalados, mas que não são pertinentes no caso dos alimentos não pré-
embalados. Além disso, os operadores devem ter a liberdade de decidir sobre o modo como 
prestam essas informações.

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

a) Denominação do género alimentício; (a)(a) the name under which the product is 
sold;Denominação de venda;

Justificação

- Alíneas a) a h) do n.º 1: Adaptação de ordem linguística, em consonância com a 
terminologia até ao momento utilizada e que consta da Directiva 2000/13/CE, relativa à 
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rotulagem (cf. artigo 3.º: nomeadamente, "Denominação de venda"; "A quantidade líquida").

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 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) Qualquer ingrediente enumerado no 
anexo II que cause alergias ou 
intolerâncias, bem como qualquer 
substância dele derivada, tendo em devida 
consideração as disposições específicas 
relativas aos produtos alimentares não 
pré-embalados;

Justificação

O texto proposto pela Comissão, em combinação com o n.º 4 do artigo 13.º, alarga a 
obrigação de indicação dos alergénios para os géneros alimentícios não pré-embalados.
Uma obrigação de indicação dos alergénios nos géneros alimentícios não pré-embalados 
implicaria uma indicação sistemática de todos os alergénios, a fim de cobrir os riscos de 
contaminação cruzada. No entanto, as associações de pessoas com alergias preferem 
aparentemente uma obrigação de informação no espaço de venda, mediante um cartaz ou 
uma ficha técnica.

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

(f) A data de durabilidade mínima ou a 
data-limite de consumo;

(f) the date of minimum durability or, in 
the case of foodstuffs which, from the 
microbiological point of view, are 
perishable, the 'use by' date;A data de 
durabilidade mínima ou, no caso de 
géneros alimentícios putrescíveis, em 
termos microbiológicos, a data-limite de 
consumo;

Alteração 31
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) A data de fabrico;

Justificação

Para cumprir o objectivo do regulamento de fornecer ao consumidor informações adequadas 
sobre os alimentos que consome, dando-lhe, assim, a possibilidade de fazer uma escolha 
informada, é essencial informar o consumidor sobre a data de fabrico.

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

(h) the name or business name and address 
of the manufacturer or packager, or of a 
seller established within the Community;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, na 
Comunidade, do fabricante ou do 
acondicionador, ou do vendedor ou 
importador, consoante os casos, do 
operador do sector alimentar, sob cujo 
nome ou razão social o alimento é 
comercializado;

Justificação

É necessário garantir que o nome, o nome da empresa e o endereço na Comunidade do 
operador responsável pela primeira comercialização no mercado comunitário sejam 
referidos obrigatoriamente. Para esse fim, a lista prevista tem de ser alargada e especificada.

Alteração 33

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, 

(i) O país de origem ou o local de 
proveniência dos géneros alimentícios não 
transformados e de todos os produtos de 
carne, incluindo peixe e marisco, em 
conformidade com as normas aplicáveis à 
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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.

carne de vaca; 

Justificação

Por motivos de transparência, os consumidores devem saber qual o país de origem da carne.
Conhecer os locais onde o animal foi criado e onde a carne foi embalada é um elemento 
essencial para permitir que o consumidor faça uma escolha devidamente informada.

Alteração 34

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 
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

Justificação

Dada a importância desta disposição, convém não confiar à Comissão o poder exclusivo de 
alterar a lista das menções obrigatórias.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode alterar o anexo III. 
As medidas que tenham por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o 

Suprimido
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completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 4 do artigo 49.º.

Justificação

As alterações aos elementos obrigatórios da rotulagem não são "elementos não essenciais" 
do regulamento que poderiam eventualmente ser adoptados através da comitologia. É 
prerrogativa do legislador fazê-lo.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 12.º

Texto da Comissão Alteração

O disposto no artigo 9.º aplica-se sem 
prejuízo das disposições comunitárias mais 
específicas em matéria de pesos e medidas.

O disposto no artigo 9.º aplica-se sem 
prejuízo das disposições comunitárias mais 
específicas em matéria de pesos e medidas.
Será tido em conta o disposto na Directiva 
2007/45/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de Setembro de 2007, que 
estabelece as regras relativas às 
quantidades nominais dos produtos pré-
embalados1.
_________

1 JO L 247 de 21.09.2007, p. 17.

Justificação

Haveria que aditar uma remissão para a Directiva 2007/45/CE, que estabelece as regras 
relativas às quantidades nominais dos produtos pré-embalados, para facilitar a legibilidade 
do Regulamento em apreço.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode prever que 
determinadas menções obrigatórias 

Suprimido
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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.

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 38

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 não
pré-embalados, dos géneros alimentícios 
embalados nos pontos de venda, a pedido 
do comprador, ou pré-embalados para 
venda directa, são aplicáveis as 
disposições do artigo 41.º.

Justificação

Esta adenda permite clarificar que o n.º 4 do artigo 13.º remete também para o artigo 41.º 
relativamente aos géneros alimentícios embalados para venda directa (géneros alimentícios 
embalados nos pontos de venda) e não só para os géneros alimentícios pré-embalados. O 
texto do n.º 4 do artigo 13.º proposto pela Comissão não faz referência aos géneros 
alimentícios embalados para venda directa, apesar de os mesmos serem regulamentados pelo 
artigo 41.º para o qual remete o n.º 4 do artigo 13.º.

Alteração 39
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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, 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 em 
caracteres de contornos claramente 
legíveis, a fim de inviabilizar qualquer 
possibilidade de se induzir o consumidor 
em erro. Os outros elementos que devem 
ser tidos em conta para assegurar a 
legibilidade da informação sobre os 
géneros alimentícios são a disposição do
texto, o estilo, o tamanho e a cor dos 
caracteres, a cor do fundo, a embalagem e 
a impressão, bem como a distância e o 
ângulo de visão.

Justificação

Todas as informações apresentadas num rótulo devem ser facilmente visíveis, claramente 
legíveis e não devem induzir o consumidor em erro, a fim de que este possa efectuar uma 
escolha devidamente informada.

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. As menções obrigatórias enumeradas 
no n.º 1 do artigo 9.º devem ser 
apresentadas de modo a garantir um 
contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo e a ser facilmente 
visíveis, claramente legíveis e indeléveis.
Os outros elementos que devem ser tidos 
em conta para assegurar a legibilidade da 
informação sobre os géneros alimentícios 
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são a disposição do texto, o estilo e o tipo 
de letra. A publicidade nas embalagens 
não deve ocultar a informação 
obrigatória.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As menções enumeradas no n.º 1, alíneas 
a), e) e k), do artigo 9.º devem figurar no 
mesmo campo de visão.

2. As menções enumeradas no n.º 1, alíneas 
a), e) e k e no n.º 1, alíneas c), f), g) e j),
do artigo 9.º devem figurar no mesmo 
campo de visão.

Justificação

Todas as informações sanitárias ou ligadas à saúde deveriam figurar no mesmo campo visual 
(alergénios, data de durabilidade mínima, condições de conservação e modo de emprego).

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) 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
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Justificação

Este número atribuiria competências demasiado extensas à Comissão, tanto mais que não se 
trata de "elementos não essenciais".

Alteração 43

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.

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 50 cm2.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O n.º 2 não é aplicável aos géneros 
alimentícios especificados nos n.os 1 e 2 
do artigo 17.º

5. O n.º 2 não é aplicável aos géneros 
alimentícios especificados nos n.os 1 e 2 
do artigo 17.º Podem ser adoptadas 
disposições nacionais particulares para 
essas categorias de embalagens ou de 
recipientes no caso dos Estados-Membros 
que tenham mais de uma língua oficial.

Alteração 45

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 figurar numa língua 
facilmente compreensível para todos os 
consumidores, incluindo invisuais e 
pessoas com deficiências de visão, dos 
Estados-Membros onde o género 
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alimentício é comercializado.

Justificação

Nos termos do artigo 56.º-A da Directiva 2004/27/CE (que altera a Directiva 2001/83/CE) o 
nome do medicamento terá de figurar em formato Braille na embalagem, e o folheto 
informativo deve estar disponível em formatos apropriados aos invisuais e às pessoas com 
deficiências de visão. Como os géneros alimentícios que contêm ingredientes alergénicos 
podem causar graves problemas a quem não disponha dessa informação, deve estudar-se a 
utilização obrigatória do formato Braille na enumeração dos ingredientes.

Alteração 46

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 
inferior a 50 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.

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso dos produtos não pré-
embalados, incluindo os produtos de 
empresas de restauração colectiva, na 
acepção da alínea d) do n.º 2 do artigo 2.º, 
não são obrigatórias as menções previstas 
no artigo 9.º e no artigo 29.º, com 
excepção do disposto na alínea c) do n.º 1 
do artigo 9.º e no Anexo III.
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Justificação

As menções obrigatórias e o conteúdo (artigos 9.º e 29.º) não devem ser aplicáveis aos 
produtos não pré-embalados nem aos produtos de empresas de restauração colectiva 
(estaurantes, cantinas, escolas e hospitais). O número de pequenas e médias empresas que 
fornecem alimentos não pré-embalados é elevado, pelo que a rotulagem não deveria ser 
obrigatória para esta categoria de fornecedores, tendo em vista reduzir os custos e a 
burocracia. Frequentemente, os procedimentos seguidos também não são normalizados e os 
ngredientes 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. Nenhum ingrediente enumerado no anexo II que cause alergias ou intolerâncias, 
nem qualquer substância dele derivada, deveria ser incluído nesta excepção. 

Alteração 48

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 corrente; caso esta não 
exista ou não seja utilizada, será fornecida 
uma denominação descritiva.

Justificação

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

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.° 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer ingrediente enumerado no 
anexo II, ou qualquer substância que tenha 
origem num ingrediente enumerado nesse 
anexo, sob reserva das derrogações nele 

1. Qualquer ingrediente enumerado no 
anexo II, ou qualquer substância que tenha 
origem num ingrediente enumerado nesse 
anexo, sob reserva das derrogações nele 
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previstas, deve ser indicado no rótulo com 
uma referência clara à denominação do 
ingrediente.

previstas, deve ser indicado no rótulo com 
uma referência clara à denominação do 
ingrediente ou à substância que causa 
alergias ou intolerâncias.

Justificação

Rotular a substância que provoca alergias ou intolerâncias em vez do ingrediente que contém 
esta substância é mais claro e mais eficaz.

Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) o género alimentício não for pré-
embalado e for indicado de forma visível 
na área de vendas que:
- os clientes podem obter informações 
sobre substâncias alergénicas 
directamente através de um diálogo no 
momento da venda e/ou mediante a 
existência de material informativo 
disponível nesse espaço de venda, e
- os clientes serão informados de que não 
pode ser excluída a possibilidade de uma 
contaminação cruzada;

Justificação

As informações relativas a potenciais alergénios é muito importante para as pessoas que 
sofrem de alergias relacionadas com alimentos que não sejam pré-embalados, como, por 
exemplo, numa padaria ou num estabelecimento de restauração colectiva. Mas prever uma 
rotulagem de grande alcance no que diz respeito à prevenção de alergias no caso dos 
produtos não pré-embalados é uma tarefa praticamente impossível. Isso equivaleria a 
colocar as pequenas e médias empresas em considerável desvantagem competitiva e a 
aumentar os seus custos.  Por outro lado, não é possível excluir a possibilidade de uma 
contaminação cruzada em empresas cuja superfície de processamento seja limitada. Por esse 
motivo, o retalhista que comercializa géneros alimentícios não pré-embalados pode escolher 
o método de informar o cliente, seja através de um diálogo no momento da venda, seja por 
intermédio de uma indicação inequívoca, seja mediante um menu ou um folheto.

Alteração 51
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Proposta de regulamento
Artigo 24 –n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a)(a) in units of liquid in the case of 
liquids;Em unidades de volume para os 
produtos líquidos;

(a)(a) in units of liquid in the case of 
liquids within the meaning of Council 
Directive 85/339/EEC of 27 June 1985 on 
containers of liquids for human 
consumption1;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 alimentares1;

__________
1 OJ L 176, 6.7.1985, p. 18.1 JO L 176 de 
06.07.1985, p. 18.

Justificação

Linguistic adjustment to ensure consistency with the current terminology of Directive 
2000/13/EC (Labelling Directive). Paragraph 1 should be more specific, since for certain 
foodstuffs (including ketchup, sauces, mayonnaise, ice cream or spices) there is legal.

Adaptação de ordem linguística, em consonância com a terminologia até ao momento 
utilizada e que consta da Directiva 2000/13/CE, relativa à rotulagem. 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 52

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:
Termo do prazo mínimo de validade:

A data deve ser precedida da menção:

- «A consumir de preferência antes de…», 
sempre que a data indique o dia;
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"A consumir de preferência antes do final 
de [mês]", em todos os outros casos.

Justificação

Por razões de clareza, o Anexo IX deve ser incorporado no texto legislativo. A expressão «A 
consumir de preferência antes de…» deve ser interpretada de acordo com a legislação 
nacional ou com acordos nacionais juridicamente não vinculativos. Suprime-se a excepção à 
exigência de 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, por isso, essencial que, em cada porção 
destacável, seja afixada a data de durabilidade mínima.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 54

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

Texto da Comissão Alteração

(a)(a) energy value;Ao valor energético; (a)(a) energy value (calorific value);Ao 
valor energético (valor calórico);

Alteração 55

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, glícidos,
matérias gordas, com uma referência 
específica aos ácidos gordos saturados, 
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fibras, açúcares, e sal.

Justificação

É importante que a declaração nutricional obrigatória refira os mais importantes nutrientes 
(proteínas, glícidos - incluindo açúcares, ácidos gordos saturados, fibras alimentares e 
sódio) conforme previamente definidos pela legislação em vigor (Directiva 90/496/CEE). A 
informação nutricional não deve centrar-se exclusivamente nos nutrientes potencialmente 
"problemáticos"colocando-os em destaque, uma vez que uma dieta saudável requer a 
utilização equilibrada de todos estes elementos.

Alteração 56

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Quantidade de ácidos gordos 
saturados, ácidos gordos trans, fibras e 
proteínas.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 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 
relatório de medidas específicas que 

O presente número não se aplica ao vinho
ou aos produtos da vinha, como definidos 
no n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento (CE) 
n.º 479/2008 e no n.º 1 do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º 1601/1991 do
Conselho, a produtos análogos obtidos a 
partir de frutos que não a uva, à cidra, à 
aguardente de pera, à cerveja e às bebidas 
espirituosas, como definidas no n.º 1 do 
artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º 110/2008, bem como a outras bebidas
alcoólicas. 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 
relatório de actos específicos que 
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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.

estabeleçam regras para uma declaração 
nutricional obrigatória no que respeita a 
estes produtos. Os actos 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
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Justificação

Havia que clarificar algumas questões fundamentais, antes se de impor a rotulagem 
nutricional ou dos ingredientes às bebidas alcoólicas, que não são consumidas pelo seu valor 
nutritivo. Além disso, os Regulamentos 479/2008, 1601/1991 e 110/2008 prevêem as 
disposições que regulam a apresentação e rotulagem dos vinhos e das bebidas espirituosas.
Eles prevêem igualmente a possibilidade de definir as disposições de execução através do 
respectivo procedimento comitológico específico. Por uma questão de coerência, estas 
disposições devem imperativamente ser mantidas.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – alíneas f) e g)

Texto da Comissão Alteração

(f) Fibras alimentares; Suprimido
(g) Proteínas;

Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) Colesterol;

Justificação

Pode ser útil para o consumidor indicar separadamente o colesterol e as gorduras que o 
contêm.

Alteração 60
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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

Justificação

Não se considera que seja não essencial. Uma alteração da lista de nutrientes terá um grande 
impacto; por este motivo, deve ser da responsabilidade do legislador.

Alteração 61

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 de expiração da 
durabilidade mínima, 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 

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, serão aprovadas, em 
conformidade com o procedimento 
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previsto no n.º 2 do artigo 49.º. previsto no n.º 2 do artigo 49.º, após 
parecer emitido pela Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos.

Justificação

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die  Durchschnittswerte auf das  Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt  je nach Ernte oder Sorte natürlichen Schwankungen. Aus
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Alteração 62

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 ou dos seus componentes
referidos no n.º 1 devem ser expressos por
100 g ou 100 ml.

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 
de porções contidas na embalagem.
As porções podem ser indicadas mediante 
a utilização do termo "porção".

Justificação

A fim de tornar possível para os consumidores comparar os diferentes géneros alimentícios 
dentro da mesma categoria – independentemente da dimensão e do conteúdo das embalagens 
– é imperativo que o valor energético e as quantidades de nutrientes sejam sempre 
declarados por 100 g ou 100 ml. Além disso, pode ser possível exprimir os valores por 
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porção, se o produtor assim o desejar.

Alteração 63

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 declaração nutricional quanto ao 
valor energético, matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, açúcar e sal deve ser
igualmente expressa, conforme o caso, em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do anexo XI, por 100 
g, por 100 ml ou, sob reserva do disposto 
no n.º 2 do artigo 31.º, 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.

Justificação

A presente alteração deve ser entendida no contexto da alteração 135 da relatora, a qual visa 
harmonizar as indicações por porção.  A indicação na rotulagem de valores absolutos, por 
100 g ou 100 ml, deve ser complementada através de uma referência percentual, para que o 
consumo de um produto possa ser calculado tendo em conta a dose diária recomendada, 
fornecendo, assim, ao consumidor informações adicionais, uma vez que muitos consumidores 
não conseguem calcular, a partir das indicações percentuais, se se trata de um valor elevado 
ou reduzido.

Alteração 64

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 

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 e ácidos gordos 
trans referida no n.º 1 do artigo 29.º, deve 
ser apresentada em conformidade com a 
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B do anexo XIII. parte B do anexo XIII.

Justificação

Os ácidos gordos trans farão parte da declaração nutricional obrigatória, para além dos 
ácidos gordos saturados, pelo que devem ser suprimidos das menções voluntárias.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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.

1. Além da rotulagem nutricional por 100 
g ou 100 ml, a rotulagem nutricional pode 
ser expressa por porção, desde que a 
quantidade contida na porção seja
indicada.

Justificação

Adaptação linguística da versão alemã à inglesa ("in addition") [não se aplica à versão 
portuguesa].  A fim de evitar que o consumidor seja induzido em erro, a rotulagem expressa 
por porção deveria ser possível se a quantidade da porção fosse claramente indicada no 
produto. A indicação adicional do número de porções contidas numa embalagem deveria ser 
possível numa base opcional.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração nutricional pode ser 
expressa unicamente por porção se o 
género alimentício for pré-embalado como
porção individual.

2. A declaração nutricional pode ser 
expressa unicamente por porção se o 
género alimentício for claramente 
apresentado como uma ou mais porções 
separadas, facilmente identificáveis, que 
sejam todas do mesmo tamanho.

Justificação

Os produtos alimentares claramente pré-embalados numa única porção individual ou em 
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mais porções separadas todas com o mesmo tamanho devem ser tratados do mesmo modo 
que os produtos pré-embalados em porções individuais.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

3. A Comissão adoptará actos tendo em 
vista decidir qual a expressão no campo de 
visão principal do elemento visado no n.º 
1, alínea a), do artigo 29.º unicamente por 
porção no caso dos géneros alimentícios 
não incluídos no n.º 2. Os actos que
tenham por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento a fim 
de o completar devem ser adoptados em 
conformidade com o procedimento referido 
no artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, até 
ao termo do período de transição.

Justificação

Em alguns casos, a indicação do valor energético por porção seria igualmente útil para os 
consumidores. A definição do tamanho das porções deve, porém, ser harmonizada a fim de 
permitir uma comparação simples entre as diferentes marcas do mesmo tipo de produto.

Alteração 68

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:

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

(a) A forma de expressão visa facilitar a 
compreensão, pelo consumidor, do 
contributo ou da importância do género 

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

alimentício para o valor energético e o teor 
de nutrientes de um regime alimentar; e 
ainda

(b) Baseia-se quer em doses de referência 
harmonizadas quer, na sua ausência, em
pareceres científicos geralmente aceites 
sobre a ingestão de energia ou nutrientes;
e

(b) Baseia-se nas quantidades de 
referência indicadas na parte B do anexo 
XI e é expressa por 100gr ou 100ml. 
Tratando-se de um produto pré-embalado 
como porção individual ou 
comercializado em quantidades inferiores 
a 100gr/ml, a indicação por porção da 
quantidade comercializada é suficiente.  
Na ausência de tais referências, a 
declaração nutricional baseia-se em 
pareceres científicos geralmente aceites 
sobre a ingestão de energia ou nutrientes; e

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

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

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

2. A parte C-A do anexo XIII inclui 
exemplos de representações gráficas.

Justificação

A representação gráfica pode contribuir consideravelmente para uma melhor compreensão 
por parte do consumidor da rotulagem nutricional.

Alteração 69

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 

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

Justificação

A fim de permitir aos consumidores que vejam rapidamente o valor energético do produto, 
esse valor deve figurar na parte da frente da embalagem. Além de oferecer aos consumidores 
informações mais completas, é útil que recebam no mesmo campo de visão toda a informação 
de que necessitam para fazerem uma escolha informada.

Alteração 70

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

Texto da Comissão Alteração

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. Se o espaço não for 
suficiente, a declaração deve figurar em 
disposição linear.

Suprimido

Alteração 71

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 do(s) 
nutriente(s) de um produto for pouco 
significativo, a declaração nutricional 
relativa a esses elementos não é 
obrigatória, excepto no caso das 
substâncias com efeitos alergénicos.
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Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se o valor energético ou o teor do(s) 
nutriente(s) de um produto for igual a 
zero, a declaração nutricional relativa a 
esses elementos pode ser substituída pela 
menção «Não contém ...» na proximidade 
imediata da declaração nutricional, 
quando esta seja fornecida.

Alteração 73

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, e, mais 
especificamente no 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 alimentícios1, 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 
alimentícios2, o Regulamento (CE) n. º 
479/2008 do Conselho de 29 de Abril de 
2008, relativo à organização comum do 
mercado vitivinícola3, o Regulamento 
(CE) n. º 110/2008 do Parlamento 
Europeu e do Conselho de Janeiro de 15, 
de 2008, relativo à definição, designação, 
apresentação, rotulagem e protecção das 
indicações geográficas de bebidas 
espirituosas4 e que revoga o Regulamento 
(CEE ) n º 1576/89 do Conselho4 e o 
Regulamento (CEE) n º 1601/91 de 10 de 
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Junho de 1991, que estabelece normas 
gerais relativas à definição, designação e 
apresentação dos vinhos aromatizados à 
base de vinho e dos cocktails 
aromatizados de produtos vitivinícolas5, 
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.
1 JO L 93 de 31.03.2006, p. 1.

2 JO L 93 de 31.03.2006, p. 12.

3 JO L 148 de 06.06.2008, p. 1.

4 JO L 39 de 13.02.2008, p. 16.

5 JO L 149 de 14.06.1991, p. 1.

Justificação

É importante clarificar o âmbito exacto do n.º 2. O objectivo da Comissão parece ser o de 
isentar de rótulo de origem os produtos com uma indicação geográfica. Existem 5 
regulamentos que cobrem as indicações geográficas que é necessário citar.

Alteração 74

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. As disposições do artigo 14.º não 
devem aplicar-se à informação prestada a 
título voluntário, mas essa informação 
deve, de qualquer modo, ser claramente 
legível.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando o país de origem ou o local de 3. Quando o país de origem ou o local de 
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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).

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), excepto no que se 
refere aos produtos para os quais não é 
exigida a indicação dos ingredientes no 
rótulo, nos termos do artigo 20.º do 
presente regulamento.

Justificação

É necessário modificar o n.º 3 para manter a coerência do texto especificando que o 
parágrafo 3 não se aplica às categorias de produtos abrangidos pela isenção referida no 
artigo 20.º(1).

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Para uísque, a indicação do país de 
origem deve ser sempre fornecida e 
figurar no principal campo de visão.
Quando o uísque é produto de mais de um 
país, cada país de origem deve ser 
indicado.

Justificação

É prática tradicional que o uísque vendido na UE seja rotulado com a indicação do seu país 
de origem, e os consumidores atribuem grande importância a esta informação.  Alguns 
uísques que não apresentam indicações de origem utilizam outras indicações que sugerem 
que são originários de um dos principais países produtores de uísque, quando não o são.  É, 
pois, conveniente que todos os uísques vendidos na UE indiquem a sua origem, para que os 
consumidores não sejam induzidos em erro.

Alteração 77
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Proposta de regulamento
CAPÍTULO VI

Texto da Comissão Alteração

Capítulo suprimido

Justificação

As disposições nacionais são contrárias ao princípio da harmonização e à livre circulação de 
mercadorias no mercado interno.

Alteração 78

Proposta de regulamento
Capítulo VII

Texto da Comissão Alteração

Capítulo suprimido

Justificação

As disposições nacionais são contrárias ao princípio da harmonização e à livre circulação de 
mercadorias no mercado interno.

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O n.º 1 do artigo 17.º é aplicável a partir 
de [primeiro dia do mês que se segue a um 
período de quinze anos após a entrada em 
vigor].

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

Os artigos 29.º a 34.º são aplicáveis a partir Os artigos 29.º a 34.º são aplicáveis a partir 
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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]. 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].

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

Justificação

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

Alteração 81

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

Texto da Comissão Alteração

Os géneros alimentícios postos em 
circulação antes da entrada em vigor do 
presente Regulamento que não cumpram 
os requisitos nele estabelecidos podem 
continuar a ser postos em circulação no 
mercado da União até se esgotarem as 
existências.
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Alteração 82

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 2.3 – coluna da direita

Texto da Comissão Alteração

«Contém uma fonte de fenilalanina» «Contém aspartame»

Justificação

A presente alteração visa melhorar a compreensão do consumidor, mediante o recurso à 
designação usual e não ao termo técnico.

Alteração 83

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. TRATAMENTO SUPERFICIAL DE 
FRUTOS E PRODUTOS HORTÍCOLAS
Frutos e 
produtos 
hortícolas que 
receberam 
tratamento 
superficial após a 
colheita por meio 
de aditivos ou 
pesticidas

"Com tratamento 
superficial"

Justificação

As regras actuais não prevêem uma disposição geral relativa à informação sobre o 
tratamento à superfície de frutas e produtos hortícolas após a colheita por meio de aditivos 
ou pesticidas destinados a manter a sua frescura.  Por conseguinte, os produtos podem ser 
encontrados com outra forma de "frescura" diferente da que é esperada pelo consumidor. Os 
consumidores têm direito a ser informados de que o género alimentício que compram foi 
objecto de um tratamento à superfície.

Alteração 84
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Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Carne e produtos de aves de capoeira

Nos casos em que se tenha recorrido à 
utilização de proteínas de carne de bovino 
ou de carne de porco para o fabrico de 
produtos alimentares obtidos a partir de 
aves domésticas, esse facto deve ser 
sempre claramente assinalado na 
embalagem.

Justificação

Nos casos em que se tenha recorrido à utilização de proteínas de carne de bovino ou de 
carne de porco para o fabrico de produtos alimentares obtidos a partir de aves domésticas, o 
consumidor deve ser claramente informado desse facto. Esta informação tem uma mportância 
fundamental para os consumidores, especialmente, os que têm objecções religiosas.

Alteração 85

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessões 3, 4, 5 e 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Águas destinadas ao consumo humano, 
incluindo aquelas cujos únicos ingredientes 
adicionados são dióxido de carbono e/ou 
aromas;

Águas minerais naturais ou outras águas
destinadas ao consumo humano, incluindo 
aquelas cujos únicos ingredientes 
adicionados são dióxido de carbono e/ou 
aromas;

- Ervas aromáticas, especiarias ou
respectivas misturas;

- Ervas aromáticas, especiarias, 
condimentos e respectivas misturas;

- Sal e substitutos do sal; - Sal e substitutos do sal;

- Açúcar;

Justificação
Águas: nos termos do n.º 1 do artigo 28.º da proposta, "o disposto na presente secção 
(Secção 3) não se aplica aos géneros alimentícios abrangidos pelo âmbito de aplicação dos 
seguintes actos legislativos: (b) Directiva 80/777/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1980, 
relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à exploração e à 
comercialização de águas minerais naturais". Para evitar confusão, é importante ter uma 
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única isenção ao abrigo do Anexo IV, que abranja todas as águas engarrafadas e seja 
semelhante à prevista na Directiva 90/496/CEE, n.º 2 do artigo 1.º.
Ervas aromáticas: Clarificação.
Açúcar: o açúcar é composto por um único nutriente facilmente identificável, que não é 
susceptível de induzir em erro os consumidores.

Alteração 86

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 16

Texto da Comissão Alteração

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

- Géneros alimentícios em embalagens ou 
recipientes cuja superfície maior tenha uma 
área inferior a 75 cm2;

Justificação

As embalagens com menos de 75 cm2 devem ficar isentas da rotulagem nutricional 
obrigatória.

Alteração 87

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Pastilhas elásticas;

Justificação

Também deverão ser isentos produtos como sortidos e ofertas, embalagens múltiplas mistas e 
pastilhas elásticas.

Alteração 88

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

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

As empresas do comércio a retalho e de produção artesanal de alimentos, assim como os 
estabelecimentos de restauração colectiva, produzem e fornecem também os produtos 
directamente aos consumidores. Neste caso, não existem procedimentos normalizados: e os 
ngredientes utilizados mudam diariamente. A produção artesanal de produtos alimentares 
garante a preservação das especialidades regionais e a diversidade da oferta. É por 
conseguinte importante excluir estes produtores da declaração nutricional obrigatória.

Alteração 89

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

Texto da 
Comissão

Alteração

Parte C-A - DESIGNAÇÃO OFICIAL DOS GÉNEROS 
ALIMENTÍCIOS QUE APARENTAM SER ALIMENTOS 
DIFERENTES
No Divergência em termos de 

género, qualidade e composição
Denominação de 
venda

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

Sucedâneo de 
queijo

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

Sucedâneo de 
carnes frias

Justificação

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

Alteração 90
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Proposta de regulamento
Anexo VI – parte A – ponto 5 – coluna da esquerda

Texto da Comissão Alteração

5. Misturas de especiarias ou de plantas 
aromáticas, em que nenhuma predomine, 
em peso, de modo significativo

5. Misturas ou preparados de especiarias 
ou de plantas aromáticas, em que nenhum
predomine, em peso, de modo significativo

Justificação

Importa manter o sistema vigente. Até à data, os preparados de especiarias também estavam 
incluídos.

Alteração 91

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte B – pontos 1 e 2 - coluna da direita

Texto da Comissão Alteração

1. «Óleo», completada: 1. «Óleo», completada:
quer pelo qualificativo «vegetais» ou
«animais», consoante o caso,

quer pelo qualificativo «vegetais» ou
«animais», consoante o caso,

quer pela indicação da origem vegetal ou 
animal específica.

quer pela indicação da origem vegetal ou 
animal específica.

O qualificativo "hidrogenado" deve 
acompanhar a indicação de óleo 
hidrogenado, a menos que a quantidade de 
ácidos gordos saturados e de ácidos 
gordos trans seja indicada na declaração 
nutricional.

O qualificativo «hidrogenado» deve 
acompanhar a indicação de óleo 
hidrogenado.

2. «Matérias gordas», completada: 2. «Matérias gordas», completada:

quer pelo qualificativo «vegetais» ou
«animais», consoante o caso,

quer pelo qualificativo «vegetais» ou
«animais», consoante o caso,

quer pela indicação da origem vegetal ou 
animal específica.

quer pela indicação da origem vegetal ou 
animal específica.

O qualificativo "hidrogenadas" deve 
acompanhar a indicação de matérias 
gordas hidrogenadas, a menos que a 
quantidade de ácidos gordos saturados e 
ácidos gordos trans seja indicada na 
declaração nutricional.

O qualificativo «hidrogenado» deve 
acompanhar a indicação de óleo 
hidrogenado.
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Justificação

Foi reconhecido que os ácidos gordos trans são nocivos para a saúde, pelo que são proibidos 
em diversos países. Consequentemente, a indicação da sua presença deve ser obrigatória e 
particularmente visível. O facto de estarem incluídos na declaração nutricional não deve 
obstar a que sejam claramente mencionados entre os ingredientes.

Alteração 92

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte B – ponto 4 – coluna da esquerda

Texto da Comissão Alteração

4. Amidos e féculas naturais e amidos e 
féculas modificados por processos físicos 
ou por enzimas

4. Amidos e féculas naturais, amidos e 
féculas modificados por processos físicos 
ou por enzimas, amido torrado ou 
dextrinado, amido modificado por 
tratamento ácido ou alcalino e amido 
branqueado

Justificação

A categoria "amidos" deve ser completada com o amido torrado ou dextrinado, o amido 
modificado por tratamento ácido ou alcalino e o amido branqueado. Na prática, estas 
substâncias são utilizadas na produção de géneros alimentícios e devem ser indicadas na 
lista de ingredientes. A Directiva 95/2/CE relativa aos aditivos alimentares exclui-as do seu 
âmbito de aplicação.

Alteração 93

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.

Justificação

Um género alimentício sólido dentro de um líquido de cobertura está sujeito à variação do 
seu peso líquido durante o período de produção e venda ao consumidor devido às interacções 
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habituais 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. Por conseguinte, o peso líquido deverá ser 
indicado no momento da fabricação, em que o produtor do género alimentício é inteiramente 
responsável pelo produto e é capaz de indicar o peso líquido correcto.

Alteração 94

Proposta de regulamento
Anexo XI - parte A - ponto 1 e tabela

Texto da Comissão Alteração

1. Vitaminas e sais minerais que podem ser 
declarados e respectiva dose diária 
recomendada (DDR)

1. Vitaminas e sais minerais que podem ser 
declarados e respectiva dose diária 
recomendada (DDR)

Vitamina A (µg) 800 Vitamina A (µg) 800
Vitamina D (µg) 5 Vitamina D (µg) 5
Vitamina E (mg) 10 Vitamina E (mg) 12

Vitamina K (µg) 75
Vitamina C (mg) 60 Vitamina C (mg) 80

Tiamina (mg) 1,4 Tiamina (Vitamina B1) 
(mg)

1,1

Riboflavina (mg) 1,6 Riboflavina (mg) 1,4
Niacina (mg) 18 Niacina (mg) 16
Vitamina B6 (mg) 2 Vitamina B6 (mg) 1,4
Ácido fólico (µg) 200 Ácido fólico (µg) 200
Vitamina B12 (µg) 1 Vitamina B 12 (µg) 2,5
Biotina (mg) 0,15 Biotina (µg) 50
Ácido pantoténico (mg) 6 Ácido pantoténico (mg) 6

Potássio (mg) 2000
Cloreto (mg) 800

Cálcio (mg) 800 Cálcio (mg) 800
Fósforo (mg) 800 Fósforo (mg) 700
Ferro (mg) 14 Ferro (mg) 14
Magnésio (mg) 300 Magnésio (mg) 375
Zinco (mg) 15 Zinco (mg) 10

Cobre (mg) 1
Manganés (mg) 2
Fluoreto (mg) 3,5
Selénio (µg) 55
Crómio (µg) 40
Molibdénio (µg) 50

Iodo (µg) 150 Iodo (µg) 150
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Justificação

Os valores da DDR devem ser adaptados aos novos valores de referência de acordo com as 
alterações da Directiva 2008/100/CE, relativa à rotulagem nutricional dos géneros 
alimentícios (JO L 285/9).

Alteração 95

Proposta de regulamento
Anexo XII - tabela

Texto da Comissão Alteração

glícidos (excepto 
polióis)

4 kcal/g —
17 kJ/g

glícidos (excepto polióis) 4 kcal/g

- 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/g6 
kcal/g — 25 
kJ/g

- salatrim 6 kcal/g

- álcool (etanol) 7 kcal/g —
29 kJ/g7 
kcal/g — 29 
kJ/g

- álcool (etanol) 7 kcal/g

- ácidos orgânicos 3 kcal/g —
13 kJ/g3 
kcal/g — 13 
kJ/g

- ácidos orgânicos 3 kcal/g

Justificação

O cálculo com duas unidades diferentes conduz a resultados contraditórios em virtude de 
factores de conversão incoerentes. Dado que "kcal" é uma unidade de medida mais fácil de 
entender pelos consumidores do que a unidade "kJ", a indicação deve ser dada apenas em 
"kcal".

Alteração 96
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Proposta de regulamento
Anexo XIII – parte A – quadro – linha 1

Texto da Comissão Alteração

- Energia kJ e kcal - Energia kcal

Alteração 97

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

Texto da 
Comissão

Alteração

PARTE C - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA DECLARAÇÃO NUTRICIONAL

Nos casos em que a declaração nutricional é também representada 
graficamente, a mesma poderá assumir uma das seguintes formas, 
entre outras representações gráficas possíveis:  
Modelo gráfico

100 g contêm:
 kcal / açúcares / matérias gordas / ácidos gordos 
saturados / sal
percentagem das doses diárias recomendadas para um 
adulto
Modelo 1 + 4
Variante 1
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por porção (porção= 50 g) valor energético/ açúcares / 
matérias gordas / ácidos gordos saturados / sal valores 
indicativos em percentagem das doses diárias
Variante 2

por porção (porção= 50 g) 
valor energético/ açúcares / matérias gordas / ácidos 
gordos saturados / sal valores indicativos em 
percentagem das doses diárias

Justificação

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