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Alteração 80
Cornelis de Jong

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.
Para que as pequenas e médias empresas, 
sobretudo, no sector da produção 
artesanal de alimentos não sejam 
submetidas a encargos excessivos, os 
produtos não pré-embalados devem ser 
excluídos da obrigatoriedade de 
rotulagem.

Or. en

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 ingredientes mudam numa base 
quotidiana. 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 81
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

(18) Para que a legislação em matéria de 
informação sobre os géneros alimentícios 
possa adaptar-se à evolução das 
necessidades de informação dos 
consumidores e para evitar a acumulação 
desnecessária de resíduos de embalagem, 
a rotulagem obrigatória dos alimentos 
deve restringir-se à indicação de 
informações fundamentais que tenham, 
manifestamente, interesse para a maioria 
dos consumidores. A título voluntário, 
podem ser fornecidas informações 
suplementares, para além das menções 
básicas obrigatórias, para os 
consumidores interessados. As novas 
tecnologias da informação e comunicação 
oferecem diferentes meios de o fazer, 
nomeadamente sítios de informação 
especializados na Internet ou leitores de 
código de barras instalados nos pontos de 
venda.

Or. de

Justificação

Não convém que as embalagens contenham demasiadas informações. Para além do impacto 
que causa sobre o ambiente, o excesso de informação impede que a maioria dos 
consumidores que, em poucos segundos, se decidem por um produto, consigam assimilar toda 
a informação. Por conseguinte, é necessário garantir que as embalagens contêm apenas as 
informações básicas manifestamente mais importantes e que as informações suplementares 
sejam postas à disposição dos consumidores interessados através de outros canais de 
informação alternativos.
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Alteração 82
Cornelis de Jong

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 
disposições do presente Regulamento.

Or. en

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 83
Liem Hoang Ngoc

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 

(25) Os rótulos dos alimentos devem ser 
claros e compreensíveis, para que os 
consumidores que assim o desejem possam 
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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.

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. O tamanho dos caracteres, 
o tipo de letra, a cor e o contraste 
utilizados nestes rótulos devem, 
consequentemente, permitir uma leitura 
rápida e fácil para os consumidores.

Or. fr

Alteração 84
Toine Manders

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os rótulos dos alimentos devem ser 
claros e compreensíveis, para que os 
consumidores que assim o desejem possam 
fazer escolhas alimentares mais bem 
informadas. Os estudos mostram que a 
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, compreensíveis e legíveis e não 
devem fornecer uma quantidade excessiva 
de informação, 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.

Or. nl

Justificação

É necessário evitar excessos. Se for fornecida demasiada informação, os rótulos dos 
alimentos deixam de ter uma função informativa. Tal anula o seu objectivo, que consiste em 
permitir aos consumidores escolher os alimentos e o regime alimentar com maior 
conhecimento de causa
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Alteração 85
Tiziano Motti, Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os rótulos dos alimentos devem ser 
claros e compreensíveis, para que os 
consumidores que assim o desejem possam 
fazer escolhas alimentares mais bem 
informadas. Os estudos mostram que a 
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 todos tidos em conta 
para garantir a satisfação dos 
consumidores no que respeita aos rótulos 
dos alimentos.

Or. it

Alteração 86
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

Por razões de coerência, há que aplicar as mesmas regras, por um lado, às bebidas mistas 
que contenham álcool e, por outro, ao vinho, à cerveja e às bebidas espirituosas.

Alteração 87
Emma Mcclarkin

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 88
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Há que estabelecer uma diferença entre o vinho e as outras bebidas alcoólicas.  Um conjunto 
exaustivo de normas técnicas já se encontra previsto no Regulamento n.º 1493/99, de 17 de 
Maio de 1999, que abrange a globalidade das práticas enológicas, dos métodos de produção 
e dos modos de apresentação e rotulagem dos vinhos, garantindo, assim, a cobertura de 
todas as fases da cadeia, bem como a defesa e a indispensável informação dos consumidores.  
Além disso, a composição do produto também muda ao longo do tempo:  o vinho engarrafado 
transforma-se, à medida que o tempo vai passando.

Alteração 89
Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Todas as bebidas alcoólicas têm de ser incluídas no presente Regulamento, na medida em que 
o seu objectivo consiste em salvaguardar um elevado nível de saúde dos consumidores.

Alteração 90
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(28) É importante prestar informação aos 
consumidores sobre as bebidas alcoólicas. 
Existem já disposições comunitárias 
específicas sobre a rotulagem do vinho. O 
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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 e às 
bebidas espirituosas, tal como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho2. No entanto, a Comissão 
elaborará um relatório cinco anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento 
e, se necessário, poderá propor exigências 
específicas no contexto do mesmo. 

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 
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 13.02.08, p. 16.

Or. en
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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 91
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) É igualmente importante prestar 
informação aos consumidores sobre as 
outras bebidas alcoólicas. Existem já 
disposições comunitárias específicas sobre 
a rotulagem do vinho. O Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, de 17 de 
Maio de 1999, que estabelece a 
organização comum do mercado 
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 

(28) É igualmente importante prestar 
informação aos consumidores sobre as 
outras bebidas alcoólicas. Existem já 
disposições comunitárias específicas sobre 
a rotulagem do vinho. O Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, de 17 de 
Maio de 1999, que estabelece a 
organização comum do mercado 
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.
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em relação às condições estabelecidas 
para o vinho, serão aplicáveis as mesmas 
isenções no que respeita à cerveja e às 
bebidas espirituosas, tal como definidas 
no n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento 
(CE) n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/892 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. 
2 JO L [...], [...], p. [...].

Or. en

Justificação

Embora concordando com a Comissão quanto ao facto de que, no caso do vinho, já existe 
uma regulamentação especial, o mesmo não se pode dizer da cerveja e das bebidas 
espirituosas:  para os consumidores, é importante conhecer os ingredientes, não só por causa 
do valor calórico desses produtos, mas também devido ao recurso frequente a ingredientes 
artificiais.

Alteração 92
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(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 
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empresas do sector alimentar. Em 
qualquer dos casos, o país de origem ou o 
local de proveniência devem ser indicados 
de uma forma que não induza o 
consumidor em erro e com base em 
critérios claramente definidos que
garantam condições equitativas para a 
indústria e permitam que o consumidor 
compreenda melhor as informações 
relacionadas com o país de origem ou o 
local de proveniência dos géneros 
alimentícios. Tais critérios não serão 
aplicáveis às indicações relativas ao nome 
ou endereço dos operadores das empresas 
do sector alimentar.

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.

Or. en

Justificação

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

Alteração 93
Emma Mcclarkin

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 94
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

(34) De um modo geral, os consumidores 
não estão conscientes do contributo 
potencial das bebidas alcoólicas para a sua 
alimentação. Por conseguinte, importa 
garantir que seja prestada informação sobre 
o valor energético e o teor em glícidos de 
todas as bebidas alcoólicas, excepto o 
vinho.

Or. en

Justificação

Há que estabelecer uma diferença entre o vinho e as outras bebidas alcoólicas.  Um conjunto 
exaustivo de normas técnicas já se encontra previsto no Regulamento n.º 1493/99, de 17 de 
Maio de 1999, que abrange a globalidade das práticas enológicas, dos métodos de produção 
e dos modos de apresentação e rotulagem dos vinhos, garantindo, assim, a cobertura de 
todas as fases da cadeia, bem como a defesa e a indispensável informação dos consumidores.  
Além disso, a composição do produto também muda ao longo do tempo:  o vinho engarrafado 
transforma-se, à medida que o tempo vai passando.

Alteração 95
Liem Hoang Ngoc

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

(34) De um modo geral, os consumidores 
não estão conscientes do contributo 
potencial das bebidas alcoólicas para a sua 
alimentação. Por conseguinte, importa 
garantir que seja prestada informação sobre 
o valor energético e o teor em glícidos de 
todas as bebidas alcoólicas incluindo 
bebidas mistas que contenham álcool.
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Or. fr

Alteração 96
Cornelis de Jong

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.

Or. en

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 
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.
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Alteração 97
Anna Maria Corazza Bildt

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Até ao momento, não foi levada a cabo qualquer investigação sobre o comportamento dos 
consumidores aquando da compra de alimentos que inclua a totalidade dos Estados-
Membros (vide também considerando 38). Além disso, e atendendo à existência de múltiplos 
formatos de embalagens alimentares, torna-se muito difícil definir o “principal campo de 
visão", ou, em alguns casos, determinar onde se localiza a " frente da embalagem". A 
informação prestada deve ser simples, clara, facilmente compreensível e facilmente 
reconhecível, embora isso não signifique necessariamente que ela deva limitar-se à parte da 
frente da embalagem.
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Alteração 98
Cornelis de Jong

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 no
campo de visão principal da parte da 
frente da embalagem, de preferência, 
mediante um sistema de codificação de 
cores múltiplas. Contudo, todas as 
informações nutricionais (com repetição 
do valor energético) devem figurar juntas 
num só local no mesmo campo visual da 
embalagem.

Or. en

Justificação

Apesar de as experiências com códigos de cores múltiplas serem positivas, ainda é muito 
cedo para obrigar os Estados-Membros a pôr em prática um sistema deste tipo na fase 
actual.  São necessárias mais informações e mais pesquisas.  Este aspecto consta também do 
considerando 38, que apela à prossecução de investigações mais aprofundadas sobre a forma 
de pensar dos consumidores em diferentes Estados-Membros, a fim de que, se for caso disso, 
possam ser introduzidos regimes harmonizados.
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Alteração 99
Emma Mcclarkin

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 no
campo de visão principal da parte da 
frente da embalagem.

Or. en

Alteração 100
Toine Manders

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 

(37) Dado o nível actual dos 
conhecimentos no domínio da nutrição, a 
informação fornecida deve ser simples e de 
fácil compreensão e leitura e não deve ser 
excessiva, 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 
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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.

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.

Or. nl

Justificação

É necessário evitar excessos. Se for fornecida demasiada informação, os rótulos dos 
alimentos deixam de ter uma função informativa. Tal anula o seu objectivo, que consiste em 
permitir aos consumidores escolher os alimentos e o regime alimentar com maior 
conhecimento de causa

Alteração 101
Emilie Turunen

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, estas informações 
devem constar do campo de visão principal 
do rótulo. O rótulo deve recorrer a um 
sistema de codificação de cores múltiplas 
que integre o verde, o cor de laranja e o 
vermelho, combinado com um texto 
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distribuído pelas zonas alta, média e baixa 
do rótulo e tendo como referência 
quantidades de 100 g ou de 100 ml.  A 
investigação demonstrou que os 
consumidores consideram que as 
informações apresentadas sob a forma de 
um sistema de cores múltiplas é mais fácil 
de compreender.

Or. en

Justificação

Em relação à investigação em curso e com o objectivo de melhorar o regime alimentar e a 
compreensão da rotulagem nutricional dos alimentos por parte dos consumidores, é 
necessário que a parte da frente das embalagens recorra a um texto e a um código de cores 
que sejam compreensíveis.

Alteração 102
Emma Mcclarkin

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 relativos ao posicionamento da 
referida informação são inconclusivos. A
fim de assegurar que os consumidores 
possam ver prontamente as informações 
nutricionais essenciais quando compram 
alimentos, estas informações devem 
constar, todas elas, do mesmo campo de 
visão.

Or. en
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Justificação

O consumidor médio consideraria que a compreensão de um rótulo seria mais conveniente e 
fácil, caso todas as informações essenciais (nutrição, alergénios, preparação, sugestões 
acerca da maneira de servir, etc.) constassem do mesmo campo de visão.  Isso significa que, 
invariavelmente, deverão constar do rótulo traseiro todas as informações de que os 
consumidores necessitam para fazerem escolhas informadas.

Alteração 103
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) As evoluções recentes registadas em 
alguns Estados Membros e certas 
organizações do sector alimentar no que 
respeita à expressão das declarações 
nutricionais (de forma diferente da 
indicação do valor por 100g/100ml/porção) 
mostram que os consumidores apreciam 
estes regimes, que podem ajudá-los a 
decidir rapidamente e com conhecimento 
de causa. Porém, não existem dados a 
nível comunitário sobre a forma como o 
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) As evoluções recentes registadas em 
alguns Estados-Membros e certas 
organizações do sector alimentar no que 
respeita à expressão das declarações 
nutricionais (de forma diferente da 
indicação do valor por 100g/100ml/porção) 
mostram que os consumidores apreciam 
estes regimes, que podem ajudá-los a 
decidir rapidamente. Porém, não existem 
dados científicos a nível comunitário sobre 
a forma como o consumidor médio 
compreende e utiliza os modos alternativos 
de expressão da informação. Por razões de 
comparabilidade dos produtos 
apresentados em embalagens de 
diferentes dimensões, convém, por isso, 
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.

Or. en

Justificação

A indicação do valor energético e das quantidades de nutrientes, tomando como valores de 
referência 100 gramas ou 100 mililitros, permite que o consumidor compare directamente os 
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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 104
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta vertente já se encontra abrangida pelo considerando 37.

Alteração 105
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os Estados-Membros devem manter 
o direito de fixar regras relativas à 
prestação de informação sobre os géneros 
alimentícios não pré-embalados, em 
função das condições locais e das 
circunstâncias práticas. Embora em tais 
casos a procura de outras informações 
por parte dos consumidores seja reduzida, 

(41) No caso dos géneros alimentícios não 
pré-embalados e dos produtos destinados 
a estabelecimentos de restauração 
colectiva, a informação sobre os 
potenciais alergénios é também muito 
importante para as pessoas que sofrem de 
alergias. Por conseguinte, esta informação 
deve ser sempre disponibilizada ao 
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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.

consumidor nos locais em que a comida 
seja comprada ou consumida.

Or. en

Justificação

A existência de normas específicas aplicáveis em cada um dos Estados-Membros poderia 
prejudicar o mercado interno e levar a situações absurdas no contexto do presente 
Regulamento.

Alteração 106
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

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

(41) A informação sobre os géneros 
alimentícios não pré-embalados e sobre os 
produtos comercializados no sector da 
restauração colectiva devem, por 
princípio, ser fornecidas numa base 
opcional.  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 fornecida sob reserva 
do disposto no presente regulamento com 
carácter de obrigatoriedade.   

Or. de
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Justificação

Nationale Sonderregelungen in den Mitgliedstaaten wären binnenmarktschädlich. Hingegen 
sollte die Bereitstellung von Informationen für nicht vorverpackte Lebensmittelgrundsätzlich 
freiwillig bleiben. So können Lebensmittelproduzenten und -vertriebe sich individuell an die 
örtlichen Verhältnisse und  praktischen Umstände anpassen und den unterschiedlichen 
Erwartungen der Verbraucher gerecht werden, ohne in die nationalen Sonderbestimmungen 
in jedem Mitgliedstaat berücksichtigen zu müssen.

Allerdings sollten Informationen über potenzielle Allergene stets verpflichtend 
vorgeschrieben sei, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Hier macht eine 
europäische Vorschrift Sinn, damit Verbraucher im gesamten Binnenmarkt in den Genuss 
eines gleichwertigen Schutzes kommen.

Alteração 107
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

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

(45) As formas de apresentação já 
estabelecidas nos Estados-Membros, que 
permitam aos consumidores identificar os 
alimentos que cumprem determinados 
requisitos, devem poder continuar a ser 
utilizadas numa base voluntária. Para 
além disso, deve existir a possibilidade de, 
em conformidade com os requisitos do 
presente regulamento, utilizar, se 
necessário, formas de apresentação 
comerciais ou industriais de rotulagem 
nutricional. Tais formas de apresentação 
devem basear-se em estudos de consumo 
sólidos. 

Or. de
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Justificação

Vgl. Begründung zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Darstellungsformen, 
die sich im Rahmen unverbindlicher nationaler Regelungen bereits bei den Verbrauchern 
eines Mitgliedstaates  etabliert haben, können auf freiwilliger Basis weiterhin verwendet 
werden.  Industrie- bzw. Handelsbasierte Systeme der Darstellung der 
Lebensmittelinformation hätten nicht den binnenmarktschädlichen Effekt nationaler 
Regelungen; außerdem können solche Systeme schnell geändert oder auch aufgegeben 
werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.

Alteração 108
Cornelis de Jong

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 
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.

Or. en

Justificação

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

Alteração 109
Anja Weisgerber

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 esteja em causa 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, bem como aos que se destinam a ser 
fornecidos aos estabelecimentos de 
restauração colectiva.

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

Or. de

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 
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.
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Alteração 110
Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Or. de

Alteração 111
Anja Weisgerber

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;

Or. de

Justificação

As lojas propõem igualmente géneros alimentícios pré-embalados geralmente na proximidade 
dos balcões a fim de evitar aos consumidores ter de fazer fila de espera. Como para os 
alimentos embalados a pedido e segundo os desejos do consumidor, é impossível na prática, 
devido à diversidade dos produtos propostos, do modo de produção artesanal e da diferença 
da oferta de um dia ao outro, impor menções obrigatórias para os géneros alimentícios pré-
embalados.
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Alteração 112
Cornelis de Jong

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) "géneros alimentícios não 
pré-embalados", géneros alimentícios 
propostos para venda imediata ao 
consumidor final sem embalagem;
géneros alimentícios embalados, se é que 
o são, apenas no momento da venda ao 
consumidor final; e produtos frescos pré-
embalados para venda imediata na data 
de produção;

Or. en

Justificação

A fim de garantir o bom funcionamento das presentes disposições regulamentares, 
recomenda-se, não só a definição de alimentos pré-embalados, mas também a definição de 
géneros alimentícios não pré-embalados.

Alteração 113
Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

t-A) "Produto de imitação", género 
alimentício que aparenta ser um alimento 
diferente e em que um ingrediente 
normalmente utilizado é substituído total 
ou parcialmente por um outro 
ingrediente.

Or. de
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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 114
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Quando forem estabelecidos novos 
requisitos no quadro da legislação em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios, e a menos que esses 
requisitos digam respeito à defesa urgente 
da saúde humana, será concedido um 
período transitório de não mais de 18 
meses 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.

Or. en

Justificação

 Para reduzir ao mínimo os resíduos de embalagens, é normal prever um período transitório 
quando se estabelecem novas exigências de rotulagem, a não ser que possa existir um risco 
imediato para a saúde pública, caso em que um tal período poderá não ser apropriado. O 
texto segue a proposta de alteração apresentada pela relatora, mas acrescenta a palavra 
"urgente", na medida em que a própria relatora usa este termo na justificação.
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Alteração 115
Othmar Karas

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 
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.

3. Quando sejam estabelecidas novas 
exigências no quadro da legislação em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios, há que definir períodos 
transitórios apropriados de três anos, no 
mínimo, após a sua entrada em vigor, 
durante os quais os géneros alimentícios 
cuja rotulagem não cumpra as novas 
exigências possam ser colocados no 
mercado. Importa ter em conta que as 
existências dos géneros alimentícios 
colocados no mercado antes do termo do 
período transitório possam continuar a ser 
vendidas até ao seu esgotamento, sem que 
possa ser superado o prazo de três anos 
após a entrada em vigor das novas 
disposições. O mesmo se aplicará às 
reservas de rótulos em posse dos 
produtores de géneros alimentícios antes 
da entrada em vigor das novas 
disposições.

Or. de

Justificação

A fim de assegurar períodos transitórios que sejam exequíveis na prática, sobretudo para as 
pequenas e médias empresas, deverão os mesmos ser adequadamente previstos (com a 
duração mínima de três anos). Na determinação de um período transitório, há sobretudo que 
evitar custos de investimento elevados, decorrentes da impressão e concepção de materiais de 
embalagem, bem como a eliminação dispendiosa de reservas de rótulos.
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Alteração 116
Emma Mcclarkin

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 117
Frank Engel

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de
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Alteração 118
Emma Mcclarkin

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Ao ponderar a necessidade de impor 
informação obrigatória sobre os géneros 
alimentícios, importa ter em conta os 
potencias custos e benefícios para as 
partes interessadas (incluindo, entre 
outros, os consumidores e os produtores) 
resultantes do fornecimento de
determinadas informações às quais 
atribuem um valor significativo, ou 
quaisquer benefícios comummente 
reconhecidos, que permitam aos 
consumidores escolher com conhecimento 
de causa. 

Or. en

Justificação

A introdução de novas regras de rotulagem só deve avançar, se existirem estudos práticos 
que demonstrem as vantagens dos novos requisitos.  Os custos da prestação de novas 
informações não devem ser desproporcionados.  As alterações aos rótulos acarretam 
consequências significativas para os produtores da UE e para as importações de países 
terceiros; haverá, por isso, que encontrar um equilíbrio entre as necessidades dos 
consumidores e dos produtores.

Alteração 119
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) Induzindo em erro o consumidor 
quanto à origem, qualidade ou 
composição de um produto alimentício 
através de representações visuais;
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Or. de

Justificação

Para além da origem do produto, também a respectiva composição e qualidade devem ser 
postas em evidência. A regulamentação visa melhorar a clareza e a verdade das imagens 
impressas nas embalagens dos géneros alimentícios. A representação de vagens de baunilha 
nas embalagens de iogurtes com sabor de baunilha é enganosa.

Alteração 120
Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

Cada vez mais se utilizam sucedâneos de géneros alimentícios, como é o caso de "queijo" 
produzido a partir de matérias gordas de origem vegetal. Cumpre também constatar que os 
ingredientes normalmente utilizados para o fabrico de um produto são em parte substituídos 
por sucedâneos mais baratos. Regra geral o consumidor não se apercebe desta situação. A 
bem da transparência, é necessário introduzir uma menção correspondente.
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Alteração 121
Anna Maria Corazza Bildt

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. Nesse caso, deve ser aposta na 
embalagem a menção "produzido com 
(designação do sucedâneo do 
ingrediente), em vez de (designação do 
ingrediente substituído)".

Or. en

Justificação

A bem da transparência, deve introduzir-se uma rotulagrem apropriada para os sucedâneos 
de géneros alimentícios. Um exemplo de sucedâneo de um género alimentício é o caso do 
"queijo" produzido a partir de matérias gordas de origem vegetal, que tem vindo a ser 
comercializado de forma crescente. Outra evolução que se tem vindo a registar prende-se 
com o facto de os ingredientes normalmente utilizados no fabrico de um produto serem, em 
parte, substituídos por sucedâneos mais baratos, como é o caso, por exemplo, da substituição 
do leite dos gelados por gordura vegetal, da trufa por óleo de trufa, ou da baunilha por 
vanilina. Em geral, casos como estes não são óbvios para os consumidores, havendo, por 
isso, necessidade de uma clareza e de uma transparência acrescidas.

Alteração 122
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 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 
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do alimento.

Or. en

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 123
Emma Mcclarkin

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Comité referido no n.º 1 do artigo 
49.º pode elaborar uma lista não 
exaustiva das alegações e dos termos, na 
acepção do n.º 1, cuja utilização deve ser 
proibida ou limitada.

Or. en

Justificação

A alteração proposta visa manter a disposição em vigor na legislação relativa aos alimentos 
(Directiva 2000/13), que exige a acção colectiva dos Estados-Membros na eventualidade de 
ser necessário impor limitações à utilização das alegações e termos específicos que figuram 
nos rótulos.  Na ausência de tal disposição, os países poderiam legislar individualmente e as 
definições poderiam facilmente divergir de um Estado-Membro para outro, criando, assim, 
entraves ao comércio no mercado interno. 

Alteração 124
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os operadores das empresas do sector 
alimentar que coloquem no mercado pela 

3. Os operadores das empresas do sector 
alimentar que coloquem no mercado 
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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.

comunitário 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.

Or. en

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 125
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. el
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Alteração 126
Othmar Karas

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

N.º 1, alíneas a) a h): Adaptação de ordem linguística, em consonância com a terminologia 
até ao momento utilizada e que consta da Directiva 2000/13/CE, relativa à rotulagem (cf. 
artigo 3.º: "denominação de venda" e "quantidade líquida", por exemplo).

Alteração 127
Othmar Karas

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

Texto da Comissão Alteração

e) A quantidade líquida do género 
alimentício;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 128
Othmar Karas

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

Texto da Comissão Alteração

f) A data de durabilidade mínima ou a f) A data de durabilidade mínima ou, no 
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data-limite de consumo; caso de géneros alimentícios 
deterioráveis, em termos microbiológicos,
a data-limite de consumo;

Or. de

Justificação

N.º 1, alíneas a) a h): Adaptação de ordem linguística, em consonância com a terminologia 
até ao momento utilizada e que consta da Directiva 2000/13/CE, relativa à rotulagem (cf. 
artigo 3.º: "denominação de venda" e "quantidade líquida", por exemplo).

Alteração 129
Cornelis de Jong

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

Texto da Comissão Alteração

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

h) O nome ou a firma e o endereço do 
fabricante ou do acondicionador 
estabelecido na Comunidade, ou do
vendedor ou importador, consoante os 
casos, do operador do sector alimentar, 
sob cujo nome ou razão social o alimento 
é comercializado;

Or. en

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 130
Othmar Karas

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

Texto da Comissão Alteração

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

proveniência, quando a omissão desta 
indicação for susceptível de induzir em 
erro o consumidor quanto à verdadeira 
proveniência;

Or. de

Justificação

Cumpre rejeitar a proposta de ampliar a indicação da proveniência. Na prática, em muitos 
casos não é possível indicar a proveniência de diferentes ingredientes, sobretudo se os 
produtores dependerem de condições heterogéneas de disponibilidade no mercado. A 
obrigação de indicar a proveniência representa, por isso, uma flexibilidade claramente 
menor e, deste modo, custos mais elevados. Deveria, por conseguinte, ser mantida a 
formulação do n.º 1, ponto 8, do artigo 3.º da Directiva 2000/13/CE e, deste modo, o critério 
da proibição geral de induzir em erro o consumidor.

Alteração 131
Anna Maria Corazza Bildt

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 
objectivamente em erro o consumidor 
quanto ao país de origem ou local de 
proveniência reais do género alimentício, 
em especial se a informação que 
acompanha o género alimentício, ou o 
rótulo no seu conjunto, puderem sugerir 
que o género alimentício tem um país de 
origem ou local de proveniência diferente;

i) o país de origem ou o local de 
proveniência de toda a carne; as normas 
aplicáveis à carne de vaca, à carne de 
vitela, ao peixe e ao marisco aplicam-se às 
outras variedades de carne;
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nestes casos, a indicação deve ser feita em 
conformidade com as regras previstas nos 
n.ºs 3 e 4 do artigo 35.º e as estabelecidas 
em aplicação do n.º 5 do artigo 35.º.

Or. en

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 132
Sylvana Rapti

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. el
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Alteração 133
George Lyon

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

Texto da Comissão Alteração

i-A) o país de origem no caso de 
determinados produtos primários, na 
sequência de uma abordagem caso a caso 
e após consulta às partes interessadas dos 
sectores em causa;

Or. en

Justificação

A menção do país de origem no rótulo já é obrigatória em determinados produtos primários 
(por exemplo, no caso da carne de bovino), para os quais foi considerada necessária por 
motivos de rastreabilidade e de segurança. Pode ainda haver alguns produtos que mereçam o 
mesmo tratamento; esta possibilidade deve, pois, ser mantida. Além disso, a presente 
disposição reflecte as expectativas dos consumidores em relação a determinados sectores 
alimentares.

Alteração 134
Frank Engel

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

Or. de
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Justificação

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

Alteração 135
Emma Mcclarkin

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem adoptar 
medidas derrogatórias do n.º 1 do 
artigo 9.º e do n.º 2 do artigo 10.º no caso 
do leite e dos produtos lácteos 
acondicionados em garrafas de vidro 
destinadas a serem reutilizadas.

Or. en

Justificação

A alteração proposta visa manter a disposição em vigor na legislação relativa aos alimentos 
(Directiva 2000/13), que exige a acção colectiva dos Estados-Membros na eventualidade de 
ser necessário impor limitações à utilização das alegações e termos específicos que figuram 
nos rótulos.  Na ausência de tal disposição, os países poderiam legislar individualmente e as 
definições poderiam facilmente divergir de um Estado-Membro para outro, criando, assim, 
entraves ao comércio no mercado interno. 

Alteração 136
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode prever que 
determinadas menções obrigatórias 
estejam disponíveis por outros meios que 
não a indicação na embalagem ou no 
rótulo, desde que sejam cumpridos os 
princípios gerais e exigências fixados no 

Suprimido
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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

Or. en

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 137
Anna Maria Corazza Bildt

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 ou 
no rótulo de modo a garantir um contraste 
nítido entre o texto impresso e o fundo. A 
publicidade nas embalagens não deve 
ocultar a informação obrigatória. Os 
factores mencionados no Anexo XIII b 
afectam a legibilidade e serão 
considerados na concepção do rótulo.

Or. en

Justificação

É necessário definir critérios mensuráveis e, por conseguinte, aplicáveis para melhorar a 
clareza dos rótulos. Embora a imposição de um tamanho mínimo para os caracteres não 
garanta necessariamente total clareza, o presente número assegura que os vários factores 
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que afectam a clareza sejam devidamente tomados em conta (a saber, o contraste, o tipo de 
letra, a disposição do texto, etc.). É importante que a publicidade nas embalagens não oculte 
a informação obrigatória.

Alteração 138
Tiziano Motti, Lara Comi

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 ou 
no rótulo em caracteres o com um tipo de 
letra e um contraste que os torne legíveis 
entre s caracteres impressos e o fundo.

Or. it

Justificação

O tamanho mínimo de 3 mm dos caracteres pode contribuir para o aumento das dimensões 
das embalagens, o que afectaria negativamente as prioridades em matéria de ambiente. Os 
produtores devem poder adaptar o formato dos rótulos às dimensões das confecções, 
garantindo assim aos consumidores a máxima legibilidade e clareza das informações 
fornecidas.

Alteração 139
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
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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 fixos de pelo 
menos 3 mm e apresentadas de modo a 
garantir um contraste significativo entre o 
texto impresso e o fundo.

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.
A Comissão Europeia elaborará, em 
cooperação com as organizações 
europeias de consumidores e outras partes 
interessadas, as disposições que 
especifiquem o modo como cada um 
destes elementos deve ser aplicado, a fim 
de garantir a legibilidade da informação 
alimentar destinada ao consumidor. Estas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
Regulamento, completando-o, serão 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

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.
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Alteração 140
Othmar Karas

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 surgir na embalagem ou no 
rótulo de modo que garanta a sua 
legibilidade.

Or. de

Justificação

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.
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Alteração 141
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Amendement

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

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, as menções obrigatórias enumeradas no 
n.º 1 do artigo 9.º devem ser impressas na 
embalagem ou no rótulo, de modo a 
garantir uma legibilidade inequívoca no 
que diz respeito ao tipo de letra, à cor e ao
contraste.

A Comissão Europeia elabora, em 
cooperação com representantes dos 
sectores interessados, normas vinculativas 
em matéria de legibilidade da informação 
sobre os géneros alimentícios prestada aos 
consumidores. Estas medidas, que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais 
do presente Regulamento, completando-o, 
são aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

A definição de caracteres de 3 mm para a impressão de todas as menções obrigatórias não é 
suficiente para garantir que elas sejam claramente legíveis. Além disso, o tamanho mínimo 
de 3 mm proposto para os caracteres não é viável, uma vez que, nomeadamente nas 
embalagens que contenham informações em várias línguas, não há espaço suficiente para 
que constem todas as indicações obrigatórias. O aumento do tamanho da impressão das 
menções obrigatórias para 3 mm implicaria um aumento das dimensões das embalagens, o 
que não só contrariaria o objectivo de reduzir a quantidade de embalagens a reciclar, como 
faria aumentar as quantidades dos produtos nelas contidos. 
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Alteração 142
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. de

Justificação

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.
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Alteração 143
Tiziano Motti, Lara Comi

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.

Or. it

Justificação

E' importante que o consumidor possa em qualquer momento tomar conhecimento das 
informações obrigatórias referidas no artigo 9.º, n.º1.

Alteração 144
Frank Engel

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

Or. de
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Justificação

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

Alteração 145
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 146
Cornelis de Jong

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. A Comissão Europeia elaborará, em 
cooperação com as organizações 
europeias de consumidores e outras partes 
interessadas, as regras que especifiquem o 
modo como os elementos referidos no 
n.º 1 do artigo 14.º devem ser aplicados, a 
fim de assegurar a legibilidade da 
informação sobre os géneros alimentícios 
prestada aos consumidores que figure em 
embalagens ou recipientes com 
superfícies muito limitadas.

Or. en

Justificação

A legibilidade das informações sobre os produtos alimentares comercializados em pequenas 
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embalagens constitui um desafio:  em geral, apenas uma parte das informações constantes do 
artigo 9.º deveria ser obrigatória no caso de produtos com uma superfície de impressão de 
menos de 80 cm².  Através da presente alteração, a Comissão deverá, contudo, analisar, 
juntamente com todos os intervenientes de relevo, o modo como a informação alimentar pode 
ser veiculada de forma legível em produtos de pequenas dimensões.

Alteração 147
Emma Mcclarkin

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.

Or. en

Alteração 148
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. nl

Justificação

É necessário evitar excessos. Se for fornecida demasiada informação, os rótulos dos 
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alimentos deixam de ter uma função informativa. Tal anula o seu objectivo, que consiste em 
permitir aos consumidores escolher alimentos e o regime alimentar com maior conhecimento 
de causa

Alteração 149
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 15 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A informação obrigatória sobre os 
géneros alimentícios deve estar disponível 
antes da conclusão da compra e deve 
figurar no suporte da venda à distância 
ou ser fornecida através de qualquer 
outro meio adequado;

a) A informação obrigatória sobre os 
géneros alimentícios deve estar disponível 
antes da celebração do contrato e ser 
legível de uma forma adequada aos meios 
de comunicação à distância, devendo os 
consumidores receber as informações 
obrigatórias num suporte durável, em 
tempo razoável e após a celebração do 
contrato, o mais tardar, até ao momento 
da entrega dos alimentos, de acordo com 
o disposto no n.º 2 do artigo 13.º.

Or. en

Justificação

A redacção proposta reflecte a abordagem adoptada noutros actos legislativos comunitários 
de relevo em matéria de defesa dos consumidores.

Alteração 150
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 15 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) As menções previstas na alínea f) do 
n.º 1 do artigo 9.º são obrigatórias apenas 
no momento da entrega.

Or. en
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Justificação

Para que o consumidor possa tomar uma decisão informada, é essencial que ele ou ela já 
possa ter ao seu dispor toda a informação disponível, em conformidade com o n.º 1 do artigo 
9.º.  Poderá, no entanto, abrir-se uma excepção para a data de durabilidade mínima, que não 
poderá ser conhecida no momento da compra.

Alteração 151
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 1

Texto da Comissção 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 
alimentício é comercializado.

Or. sv

Justification

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 152
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No caso das garrafas em vidro 
destinadas a ser reutilizadas que estejam 

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

marcadas de modo indelével e que, por 
esse facto, não exibam rótulo, nem anel 
nem gargantilha, só são obrigatórias as 
menções previstas no n.º 1, alíneas a), b),
c), d), f), g) e l) do artigo 9.º.

Or. en

Justificação

A informação referida no n.º 1 do artigo 9.º referente às alíneas b), "lista dos ingredientes, d), 
"a quantidade de determinados ingredientes ou categorias de ingredientes", e g), "quaisquer 
condições especiais de conservação e de utilização"), deve igualmente ser obrigatória para 
os produtos acondicionados em garrafas de vidro destinadas a ser reutilizadas.

Alteração 153
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Há que rejeitar a indicação obrigatória do valor nutricional. As garrafas de vidro que se 
destinam a ser reutilizadas são, regra geral, comercializadas como porções individuais (por 
exemplo, de 200 ml ou 250 ml). Nestas garrafas, é limitado o espaço disponível para apor 
indicações. Por esta razão, cumpre manter o volume actual de indicações, isto é, a indicação 
da denominação de venda, da quantidade líquida, das substâncias passíveis de causarem 
alergias e da data de durabilidade mínima (cf. n.º 4 do artigo 13.º da Directiva 2000/13/CE, 
relativa à rotulagem). 
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Alteração 154
Lara Comi

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 passível de impressão
tenha uma superfície inferior a 100 cm2, só 
são obrigatórias na embalagem ou no 
rótulo as menções previstas nas alíneas a), 
c), e) e f) do n.º 1 do artigo 9.º. As menções 
referidas no n.º 1, alínea b), do artigo 9.º 
devem ser fornecidas por outros meios, ou 
disponibilizadas a pedido do consumidor.

Or. it

Justificação

Tendo em consideração a evolução constante da legislação relativa à rotulagem dos 
alimentos, actualmente as informações obrigatórias são muito mais numerosas do que 
anteriormente, e, para além disso, o rótulo é frequentemente plurilingue. Por estes motivos 
considera-se que a superfície mais ampla deve ser aumentada para um mínimo de 100 cm2 
para a isenção.

Alteração 155
Othmar Karas

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 n.º 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 passível de ser impressa
tenha uma superfície inferior a 100 cm2 ou 
cuja quantidade líquida seja inferior a 30 
g, só são obrigatórias na embalagem ou no 
rótulo as menções previstas no n.º 1, 
alíneas a), c), e) e f), do artigo 9.º. As 
menções referidas no n.º 1, alínea b), do 
artigo 9.º devem ser fornecidas por outros 
meios, ou disponibilizadas a pedido do 
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consumidor.

Or. de

Justificação

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen.

Alteração 156
Anja Weisgerber

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 passível de ser impressa
tenha uma superfície inferior a 100 cm2, só 
são obrigatórias na embalagem ou no 
rótulo as menções previstas no n.º 1, 
alíneas a), c), e) e f), do artigo 9.º e no n.º 
1, alínea a), do artigo 29.º. As menções 
referidas no n.º 1, alínea b), do artigo 9.º 
devem ser fornecidas por outros meios, ou 
disponibilizadas a pedido do consumidor.

Or. de

Justificação

As derrogações previstas para as embalagens mais pequenas não são suficientes nem viáveis, 
pelo que devem ser alargadas.  
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Alteração 157
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. No caso das embalagens ou recipientes 
cuja face maior tenha uma superfície de 
impressão inferior a 80 cm2, só são 
obrigatórias na embalagem ou no rótulo as 
menções previstas no 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.

Or. en

Justificação

As informações apostas em produtos de dimensões particularmente reduzidas têm de se 
limitar aos elementos verdadeiramente essenciais, uma vez que, de outra forma, os 
produtores ver-se-iam na contingência de ter de utilizar embalagens ou recipientes maiores 
do que os que são necessários para os produtos em causa.

Alteração 158
Emma Mcclarkin

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 nas alíneas a), c), e) e f) do n.º 1 
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 nas alíneas a), c), e) e f) do n.º 1 
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.

Or. en
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Alteração 159
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

As empresas do comércio a retalho e de produção artesanal de alimentos, assim como os 
estabelecimentos de restauração colectiva, produzem e fornecem directamente aos 
consumidores produtos não pré-embalados. Os procedimentos seguidos não são 
normalizados, e as substâncias e ingredientes utilizados mudam diariamente. 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 160
Anna Maria Corazza Bildt

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.



AM\802277PT.doc 59/154 PE438.135v03-00

PT

Or. en

Justificação

Mandatory particulars and content (art 9 and article 29) should not apply to non pre-packed 
food or for mass caterers (restaurants, canteens, schools and hospitals). The amount of small 
and middle sized enterprises supplying non pre-packed food is high and labelling should, 
through the perspective of lowering costs and bureaucracy, not be mandatory for this 
category of suppliers. Also the procedures are most often not standardised: ingredients 
change on a daily basis. It should also be borne in mind that the traditional food production 
sector is particularly responsible for preserving regional specialities, for creativity and for 
innovation and thus ensures the diversity of the products available. It is therefore important 
to exclude these producers from the nutrition declaration requirement. Any ingredient listed 
in Annex II causing allergies or intolerances, and any substance derived there from should 
not be included in this exception.

Alteração 161
Cornelis de Jong

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

Or. en

Justificação

Também as empresas de comércio a retalho e de produção artesanal de alimentos, assim 
como as empresas de restauração colectiva e as explorações agrícolas de comercialização 
directa, produzem e fornecem directamente produtos aos consumidores. Neste caso, não 
existem procedimentos normalizados: os ingredients mudam numa base diária. 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, de grande importância a 
exclusão destes produtores da declaração nutricional obrigatória.
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Alteração 162
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No anexo V são estabelecidas 
disposições específicas sobre a utilização 
da denominação do género alimentício e 
as menções que a devem acompanhar.

2. Será igualmente permitida no 
Estado-Membro de comercialização a 
utilização da denominação comercial sob 
a qual o produto é legalmente fabricado e 
comercializado no Estado-Membro de 
produção.
Todavia, quando a aplicação das demais 
disposições do presente regulamento, 
nomeadamente as consagradas no artigo 
9.º, não for suficiente para que o 
consumidor do Estado-Membro de 
comercialização possa conhecer a 
natureza real de um género alimentício e 
o possa distinguir dos géneros com os 
quais poderia ser confundido, a 
denominação de venda será 
acompanhada de outras informações 
descritivas, que devem figurar na sua 
proximidade.
Em casos excepcionais, a denominação de 
venda do Estado-Membro de produção 
não deverá ser utilizada no 
Estado-Membro de comercialização, se o 
género alimentício que designa, pela sua 
composição ou fabrico, diferir 
substancialmente do género alimentício 
conhecido sob esta denominação, e o 
disposto no primeiro e segundo 
parágrafos não for suficiente para 
garantir uma informação correcta do 
consumidor no Estado-Membro de 
comercialização.
A denominação de venda não pode ser 
substituída por uma marca de fabrico ou 
de comércio, nem por uma denominação 
de fantasia.
A denominação de venda incluirá, ou será 
acompanhada, da indicação do estado 
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físico em que se encontra o género 
alimentício ou do tratamento específico a 
que foi submetido (por exemplo: em pó, 
liofilizado, congelado, concentrado, 
fumado), quando a omissão desta 
indicação for susceptível de confundir o 
comprador.
Qualquer género alimentício que tenha 
sido tratado por radiações ionizantes 
comportará uma das seguintes menções: 
«tratado por radiações ionizantes» ou 
«tratado por ionização».
O Anexo V inclui requisitos específicos 
relativos à denominação de venda da 
«carne picada».

Or. de

Justificação

Para a realização do objectivo de "simplificação e melhoria da regulamentação", as 
disposições relativas à "denominação de venda" de um alimento deveriam ser incluídas no 
texto do regulamento (neste caso, o artigo 18.º).  As normas constantes da Directiva 
2000/13/CE (Directiva relativa à rotulagem) são claras e inequívocas, pelo que deveriam ser 
utilizadas (artigo 5.º).

Alteração 163
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, cerveja e 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 

e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho.
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entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do artigo 19.º a 
estes produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam as regras de rotulagem dos 
ingredientes. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais 
do presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º; 

Or. en

Justificação

A presente alteração garantirá que os consumidores sejam informados sobre os ingredientes 
utilizados na produção de cerveja e de bebidas espirituosas. Existem diferenças consideráveis 
em relação aos ingredientes utilizados nestes produtos. Refira-se, a título de exemplo, que na 
cerveja a cevada pode, em grande parte, ser substituída por milho. No considerando 27, 
afirma-se que as bebidas mistas que contenham álcool devem fornecer informações sobre os 
respectivos ingredientes, tendo em vista prestar aos consumidores as informações 
indispensáveis a uma escolha informada. Esta informação deve ser disponibilizada no caso 
da cerveja e das bebidas espirituosas. As normas aplicáveis ao vinho não sofrerão 
alterações; Tal como se afirmou, não são necessárias quaisquer medidas específicas. 

Alteração 164
Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, cerveja e 
bebidas espirituosas, como definidas no n.º 
1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 

e) Vinho e produtos da vinha, como 
definidos no n.º 1 do artigo 1.º do
Regulamento (CE) n.º 479/2008 do 
Conselho, de 29 de Abril de 2008, que 
estabelece a organização comum do 
mercado vitivinícola1, e no n.º 1 do artigo 
2.º do Regulamento (CE) n.º 1601/1991 do 
Conselho, de 10 de Junho de 1991, que 
estabelece as regras gerais relativas à 
definição, designação e apresentação dos 
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Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento], 
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do artigo 19.º a estes produtos e 
poderá acompanhar esse relatório de 
medidas específicas que estabeleçam as 
regras de rotulagem dos ingredientes. As
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
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;

vinhos aromatizados, das bebidas 
aromatizadas à base de vinho e dos 
cocktails aromatizados de produtos 
vitivinícolas2, bem como dos produtos 
análogos obtidos a partir de frutos que 
não a uva, para além da cidra, da 
aguardente de pera, da cerveja e das 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º 110/2008, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de Janeiro de 2008, 
relativo à definição, designação, 
apresentação, rotulagem e protecção das 
indicações geográficas das bebidas 
espirituosas3 e de outras bebidas 
alcoólicas. [Cinco anos a contar da entrada 
em vigor do presente regulamento], a 
Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do presente número aos produtos 
mencionados na presente alínea e poderá 
acompanhar esse relatório de medidas 
específicas que estabeleçam regras para 
uma declaração nutricional obrigatória no 
que respeita a estes produtos. As medidas 
devem ser adoptadas sempre que 
necessário e em conformidade com os 
seguintes procedimentos:
i) no que respeita aos produtos a que se 
refere o Regulamento (CE) n.º 479/2008, 
o procedimento visado no n.º 1 do artigo 
113.º do referido Regulamento e definido 
no n.º 2 do artigo 195.º do Regulamento 
(CE) n.º 1234/2007 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro 
de 2007, que estabelece uma organização 
comum dos mercados agrícolas e 
disposições específicas para certos 
produtos agrícolas (Regulamento «OCM 
única») 4;
ii) no que respeita aos produtos a que se 
refere o n.º 1 do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º 1601/91, o 
procedimento visado no artigo 13.º do 
mesmo Regulamento;
iii) no que respeita aos produtos a que se 
refere o Regulamento (CE) n.º 110/2008, 
o procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
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25.º do mesmo Regulamento;
iv) no caso de outros produtos, o 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do 
artigo 49.º.
Sem prejuízo das especificidades 
identificadas pelos procedimentos
supramencionados para os produtos 
referidos nos pontos i), ii) e iii) do 
número 1, as medidas devem ser aplicadas 
de forma coerente e tornar-se aplicáveis 
ao mesmo tempo para todos os produtos 
listados na alínea e) do artigo 20.º e no 
n.º 1 do artigo 29.º;
1. JO L 148 de 06.06.2008, p. 1.
2. JO L 149 de 14.06.1991, p. 1.

3 JO L 39 de 13.02.2008, p. 16.
4. JO L 299 de 16.11.2007, p. 1.

Or. en

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 165
Emma Mcclarkin

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, cerveja e 
bebidas espirituosas, como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 

e) Vinho e produtos da vinha, como 
definidos no n.º 1 do artigo 1.º do
Regulamento (CE) n.º 479/2008 do 
Conselho, de 29 de Abril de 2008, que 
estabelece a organização comum do 
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Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão elaborará um 
relatório sobre a aplicação do artigo 19.º a 
estes produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam as regras de rotulagem dos 
ingredientes. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais 
do presente 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;

mercado vitivinícola1, e no n.º 1 do artigo 
2.º do Regulamento (CE) n.º 1601/1991 do 
Conselho, de 10 de Junho de 1991, que 
estabelece as regras gerais relativas à 
definição, designação e apresentação dos 
vinhos aromatizados, das bebidas 
aromatizadas à base de vinho e dos 
cocktails aromatizados de produtos 
vitivinícolas2, bem como dos produtos 
análogos obtidos a partir de frutos que 
não a uva, para além da cidra, da 
aguardente de pera e das bebidas 
espirituosas, como definidas no n.º 1 do 
artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º 110/2008, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de Janeiro de 2008, 
relativo à definição, designação, 
apresentação, rotulagem e protecção das 
indicações geográficas das bebidas 
espirituosas3 e de outras bebidas 
alcoólicas. A Comissão elaborará um 
relatório, …*, sobre a aplicação do artigo 
19.º a estes produtos e poderá acompanhar 
esse relatório de medidas específicas que 
estabeleçam as regras de rotulagem dos 
ingredientes. As medidas devem ser
adoptadas sempre que necessário e em 
conformidade com os seguintes 
procedimentos:
i) no que respeita aos produtos a que se 
refere o Regulamento (CE) n.º 479/2008, 
o procedimento visado no n.º 1 do artigo 
113.º do referido Regulamento e definido 
no n.º 2 do artigo 195.º do Regulamento 
(CE) n.º 1234/2007 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro 
de 2007, que estabelece uma organização 
comum dos mercados agrícolas e 
disposições específicas para certos 
produtos agrícolas (Regulamento «OCM 
única») 4;
ii) no que respeita aos produtos a que se 
refere o n.º 1 do artigo 2.º do 
Regulamento (CEE) n.º 1601/91, o 
procedimento visado no artigo 13.º do 
mesmo Regulamento;
iii) no que respeita aos produtos a que se 
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refere o Regulamento (CE) n.º 110/2008, 
o procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
25.º do mesmo Regulamento;
iv) no caso de outros produtos, o 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do 
artigo 49.º.
Sem prejuízo das especificidades 
identificadas pelos procedimentos 
supramencionados para os produtos 
referidos nos pontos i), ii) e iii) do 
número 1, as medidas a que se refere o 
número 1 devem ser aplicadas de forma 
coerente e tornar-se aplicáveis ao mesmo 
tempo para todos os produtos listados na 
alínea e) do artigo 20.º e no n.º 1 do 
artigo 29.º.
1. JO L 148 de 06.06.2008, p. 1.
2. JO L 149 de 14.06.1991, p. 1.

3 JO L 39 de 13.02.2008, p. 16.
4. JO L 299 de 16.11.2007, p. 1.

* JO, por favor, inserir a data: cinco anos a contar 
da data de entrada em vigor do presente 
Regulamento.

Or. en

Alteração 166
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, cerveja e 
bebidas espirituosas, como definidas no n.º 
1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 
[…] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 

e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, produtos 
da vinha, como definidos no Regulamento 
(CE) n.º 479/2008 do Conselho, de 29 de 
Abril de 2008, que estabelece a 
organização comum do mercado 
vitivinícola e do Regulamento (CE) 
n.º 1601/1991 do Conselho, de 10 de 
Junho de 1991, que estabelece as regras 
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Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento], 
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do artigo 19.º a estes produtos e
poderá acompanhar esse relatório de 
medidas específicas que estabeleçam as 
regras de rotulagem dos ingredientes. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
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;

gerais relativas à definição, designação e 
apresentação dos vinhos aromatizados, 
das bebidas aromatizadas à base de vinho 
e dos cocktails aromatizados de produtos 
vitivinícolas, da cerveja de fruta, da
cerveja e das bebidas espirituosas, como 
definidas no n.º 1 do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 
Conselho, de 15 de Janeiro de 2008, 
relativo à definição, designação, 
apresentação, rotulagem e protecção das 
indicações geográficas das bebidas 
espirituosas e de outras bebidas alcoólicas. 
Após [cinco anos a contar da entrada em 
vigor do presente regulamento], a 
Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do artigo 19.º a estes produtos e 
poderá acompanhar esse relatório de 
medidas específicas que estabeleçam as 
regras de rotulagem dos ingredientes. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º;

Or. en

Justificação

Não são necessárias normas especiais para as bebidas alcoólicas, que não devem ser 
abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente Regulamento. A este propósito, haveria, em 
primeiro lugar, que clarificar algumas questões fundamentais, na medida em que, por um 
lado, seria extremamente problemático utilizar, por exemplo, nas informações nutricionais, 
um valor de referência de 100 ml para as bebidas espirituosas e, por outro, muitos dos 
nutrientes contidos nos géneros alimentícios não se encontram presentes nas bebidas 
alcoólicas.



PE438.135v03-00 68/154 AM\802277PT.doc

PT

Alteração 167
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 21 - Parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

Não são considerados ingredientes de um 
género alimentício:

Or. en

Justificação

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

Alteração 168
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 21 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Substâncias utilizadas, nas doses 
estritamente necessárias, como solventes 
ou suportes de microculturas, aditivos 
alimentares, aromas, enzimas ou outras 
substâncias com uma finalidade 
fisiológica ou tecnológica;

Or. de

Justificação

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
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Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Alteração 169
Anna Maria Corazza Bildt

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 
clara e 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 qualquer 
possibilidade de contaminação cruzada; 
ou

Or. en

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.
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Alteração 170
Cornelis de Jong

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 
clara e 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.

Or. en

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. A obrigatoriedade de 
uma indicação clara proporciona segurança jurídica às empresas.

Alteração 171
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A data a mencionar deve ser indicada
nos termos do Anexo IX.

2. A data apropriada deve ser facilmente 
localizável e não deve estar tapada. Ela
deve ser indicada do seguinte modo:
A. Termo do prazo mínimo de validade:
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a) A data deve ser precedida da seguinte 
menção:
- «A consumir de preferência antes de…», 
sempre que a data indique o dia;
- "A consumir de preferência antes do 
final de [mês]", em todos os outros casos.

Or. en

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 172
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.° 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»):

Or. en

Alteração 173
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A declaração nutricional deve incluir os 
seguintes elementos (doravante 
denominados «declaração nutricional 

1. A rotulagem nutricional deve incluir os 
seguintes elementos (doravante 
denominados «rotulagem nutricional»): 
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obrigatória»): 
a) Valor energético; a) Valor energético (valor calórico);
b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

b) Quantidade de proteínas, glícidos e 
matérias gordas.

Or. de

Justificação

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich:
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Alteração 174
Lara Comi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

A tabela nutricional deve ser coerente quer com a experiência adquirida pelos consumidores 
europeus ao longo dos anos (dir. 90/496/CE), quer ao Codex Alimentarius, e deve pois 
incluir os valores relativos aos denominados"Big 8" (valor energético, proteínas, glícidos, 
açúcares, gorduras, ácidos gordos saturados, fibras alimentares, sódio) referentes aos 
100g/ml e/ou à porção.
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Alteração 175
Philippe Juvin, Damien Abad

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, com 
uma referência específica aos açúcares, 
matérias gordas, ácidos gordos saturados, 
fibras alimentares e sódio.

Or. fr

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 176
Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As proteínas são um nutriente essencial. A quantidade de proteínas deve ser incluída na 
declaração nutricional obrigatória, a fim de permitir que o consumidor conheça todos os 
nutrientes energéticos de determinado género alimentício. 
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Alteração 177
Cornelis de Jong

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Quantidade de ácidos gordos 
saturados e de ácidos gordos trans.

Or. en

Justificação

A declaração nutricional deve incluir as quantidades de ácidos gordos saturados e de ácidos 
gordos trans, atendendo aos efeitos que comprovadamente desencadeiam. Devido aos efeitos 
prejudiciais para a saúde, os ácidos gordos trans já se encontram proibidas na Dinamarca. 

Alteração 178
Cornelis de Jong

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 estabeleçam regras para 
uma declaração nutricional obrigatória 
no que respeita a estes produtos. As 

No caso das bebidas alcoólicas, à 
excepção do vinho, a declaração 
nutricional obrigatória deve consistir no 
valor energético e na quantidade de
glícidos.
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medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

Há que estabelecer uma diferença entre o vinho e as outras bebidas alcoólicas.  Um conjunto 
exaustivo de normas técnicas já se encontra previsto no Regulamento n.º 1493/99, de 17 de 
Maio de 1999, que abrange a globalidade das práticas enológicas, dos métodos de produção 
e dos modos de apresentação e rotulagem dos vinhos, garantindo, assim, a cobertura de 
todas as fases da cadeia, bem como a defesa e a indispensável informação dos consumidores. 

Alteração 179
Frank Engel

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 
estabeleçam regras para uma declaração 
nutricional obrigatória no que respeita a 
estes produtos. As medidas que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais 
do presente regulamento, completando-o,

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 artigo 19.º a estes produtos e 
poderá acompanhar esse relatório de 
medidas específicas que estabeleçam 
regras para a rotulagem dos ingredientes. 
As medidas devem ser adoptadas sempre 
que necessário e em conformidade com os 
seguintes procedimentos:
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são aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

i) no que respeita aos produtos a que se 
refere o n.º 1 do artigo 2.º do 
Regulamento (CEE) n.º 1601/91, o 
procedimento visado no artigo 13.º do 
mesmo Regulamento;
ii) no que respeita aos produtos a que se 
refere o Regulamento (CE) n.º 110/2008, 
o procedimento visado no n.º 2 do artigo 
25.º do mesmo Regulamento;
iii) no que respeita a outros produtos, nos 
termos do procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.
Sem prejuízo das especificidades 
identificadas pelos procedimentos 
supramencionados para os produtos 
referidos nos pontos i), ii) e iii), as 
medidas devem ser aplicadas de forma 
coerente e tornar-se aplicáveis ao mesmo 
tempo para todos os produtos listados na 
alínea e) do artigo 20.º e no n.º 1 do 
artigo 29.º.

Or. en

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.
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Alteração 180
Anna Maria Corazza Bildt

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 
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.

O presente número não se aplica ao vinho, 
como definido no Regulamento (CE) 
n.º 1493/1999, aos produtos da vinha, 
como definidos nos Regulamentos (CE) 
n.º 479/2008 e n.º  1601/1991, à cerveja de 
fruta, à cerveja e às bebidas espirituosas, 
como definidas no n.º 1 do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º 110/2008, e 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 medidas 
específicas que estabeleçam regras para 
uma declaração nutricional obrigatória no 
que respeita a estes produtos. Essas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

Não são necessárias normas especiais para as bebidas alcoólicas, que não devem ser
abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente Regulamento. A este propósito, haveria, em 
primeiro lugar, que clarificar algumas questões fundamentais, na medida em que, por um 
lado, seria extremamente problemático utilizar, por exemplo, nas informações nutricionais, 
um valor de referência de 100 ml para as bebidas espirituosas e, por outro, muitos dos 
nutrientes contidos nos géneros alimentícios não se encontram presentes nas bebidas 
alcoólicas.
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Alteração 181
Philippe Juvin, Damien Abad

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

Texto da Comissão Alteração

f) Fibras alimentares; Suprimido
g) Proteínas;

Or. fr

Justificação

Consequência da alteração ao artigo 29.º, nº 1 da alínea b).

Alteração 182
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) A rotulagem nutricional pode incluir, 
adicionalmente, as quantidades de um ou 
mais dos elementos seguintes ou dos 
componentes constitutivos destes últimos 
ou dos componentes dos grupos de 
substâncias enunciados no n.º 1:

a) Ácidos gordos trans; a) Ácidos gordos trans

a-A) Ácidos gordos saturados

b) Ácidos gordos monoinsaturados; b) Ácidos gordos monoinsaturados;
c) Ácidos gordos polinsaturados; c) Ácidos gordos polinsaturados;

d) Polióis; d) Polióis;
e) Amido; e) Amido;

f) Fibras alimentares; f) Fibras alimentares;

g) Proteínas;
g-A) Açúcares;



AM\802277PT.doc 79/154 PE438.135v03-00

PT

g-B) Sódio;

g-C) Colesterol;

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

h) Todas as vitaminas ou sais minerais 
enumerados na parte A, ponto 1, do anexo 
XI e presentes em quantidades 
significativas, tal como especificado na 
parte A, ponto 2, desse anexo;
i) Outras substâncias, em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 1925/2006 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
20 de Dezembro de 2006, relativo à adição 
de vitaminas, minerais e determinadas 
outras substâncias aos alimentos1.

____

1 JO L 404 de 30.12.2006, p. 26.

Or. de

Justificação

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz;
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO) 
stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen.
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Alteração 183
Emma Mcclarkin

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

Texto da Comissão Alteração

f) Fibras alimentares; f) sal;
g) Proteínas;
h) Todas as vitaminas ou sais minerais 
enumerados na parte A, ponto 1, do 
Anexo XI e presentes em quantidades 
significativas, tal como especificado na 
parte A, ponto 2, do referido anexo.

g) Todas as vitaminas ou sais minerais 
enumerados na parte A, ponto 1, do Anexo 
XI e presentes em quantidades 
significativas, tal como especificado na 
parte A, ponto 2, do referido anexo. 

h) outras substâncias indicadas no Anexo 
XIII, Parte A.
A declaração nutricional pode igualmente 
incluir componentes das categorias 
supracitadas.

Or. en

Justificação

Num Regulamento aplicável à informação alimentar destinada aos consumidores, é 
importante que não se exija a aposição de informações que o público-alvo não entenda.   Há 
estudos que demonstram que os consumidores já não entendem algumas das informações 
presentes nos rótulos.   No que diz respeito à alimentação, os consumidores usam calorias em 
vez de joules, que é a medida preferida dos cientistas e que, por isso, se encontra fora do 
âmbito do presente Regulamento.

Alteração 184
Emma Mcclarkin

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 185
Othmar Karas

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 
previsto no n.º 2 do artigo 49.º

As regras de execução relativas à 
declaração do valor energético e dos 
nutrientes no que respeita à precisão dos 
valores declarados, por exemplo no que se 
refere aos desvios entre os valores 
declarados e os observados em controlos 
oficiais, devem ser estabelecidas aquando 
da entrada em vigor do presente 
Regulamento, em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
49.º e após a emissão de um parecer da 
Autoridade.

Or. de

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 



PE438.135v03-00 82/154 AM\802277PT.doc

PT

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 186
Liem Hoang Ngoc

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 declaração nutricional por 100 
g ou 100 ml referida no n.º 2 do artigo 31.º, 
o valor energético dos géneros 
alimentícios apresentados sob a forma de 
porções idênticas ou que podem ser 
facilmente divididos em porções idênticas 
é expresso por porção, como quantificada 
no rótulo. As outras informações 
fornecidas podem igualmente ser 
expressas por porção.

Or. fr

Justificação

A indicação do valor energético por 100 g ou 100 ml, não é necessariamente relevante para 
os consumidores confrontados com géneros alimentícios com pesos e volumes extremamente 
variáveis.
Por conseguinte, é desejável que, no caso de géneros alimentícios passíveis de serem 
apresentados em porções, o valor energético seja sistematicamente expresso por porção a fim 
de fornecer aos consumidores uma informação precisa e facilmente compreensível.

Alteração 187
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Além da declaração nutricional por (1) Além da rotulagem nutricional por 100 



AM\802277PT.doc 83/154 PE438.135v03-00

PT

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.

g ou 100 ml, a mesma pode ser expressa 
por porção, desde que a quantidade 
contida na porção seja indicada.

Or. de

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 188
Toine Manders

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 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. As porções podem ser 
indicadas mediante a utilização do termo 
"porção" ou mediante um pictograma em 
que a porção seja visualmente 
representada.

Or. nl

Justificação

A indústria alimentar da União Europeia já celebrou acordos voluntários sobre o que 
constitui, aproximadamente, uma porção de um determinado produto. Além disso, já utiliza 
pictogramas para indicar uma porção. O termo "porção" ou o pictograma correspondente –
uma colher de chá, uma colher de sopa, uma tigela ou outro objecto – facilitará a 
compreensão por parte dos consumidores e dar-lhes-á uma ideia mais clara da contribuição 
de um alimento para o seu regime alimentar.  
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Alteração 189
Lara Comi

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. 2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml  Além 
disso, o valor energético e as quantidades 
de substâncias nutritivas podem ser 
expressos por porção.

Or. it

Justificação

Considera-se que fornecer informações nutricionais por porção seja sobretudo importante 
para os consumidores, enquanto que as informações fornecidas na base 100g/ml podem levar 
a interpretações não correctas. Será, com efeito, muito mais complicado para o consumidor 
calcular a ingestão das várias substâncias enumeradas e , consequentemente, elaborar uma 
dieta equilibrada.

Alteração 190
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml ou, quer 
como determina o n.º 1 do artigo 32.º 
adicionalmente, quer exclusivamente nos 
casos mencionados nos n.ºs 2 e 3 do artigo 
32.º, por porção.

Or. en
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Justificação

Para permitir que os consumidores comparem 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. Para além disso, deve ser possível expressar as quantidades por 
porção, tal como refere o n.º 2 do artigo 32.º.

Alteração 191
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100 g ou 100 ml ou por 
porção, em conformidade com a unidade 
de medida da quantidade líquida.

Or. de

Justificação

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen.
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.
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Alteração 192
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafos 1-A, 1-B e 1-C (novos)

Texto da Comissão Alteração

Além disso, o valor energético e as 
quantidades de nutrientes podem ser 
expressos por porção.
No caso de um género alimentício ser pré-
embalado em porções individuais, o valor 
energético e as quantidades de nutrientes 
referidos no n.º 1 têm igualmente de ser 
indicados por porção.
No caso de serem fornecidas informações 
por porção, é necessário que se indique o 
número de porções contidas na 
embalagem, que a dimensão das porções 
seja realista e que as informações sejam 
apresentadas ou explicadas de uma forma 
compreensível para o consumidor médio.
A Comissão, em conjunto com as 
empresas do sector alimentar e as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros, elaborará orientações relativas 
à indicação de dimensões realistas das 
porções. As medidas que tenham por 
objecto alterar elementos não essenciais 
do presente Regulamento devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do 
artigo 49.º.

Or. en

Justificação

A indicação do valor energético e das quantidades de nutrientes, tomando como referência 
100 gramas ou 100 ml, permite ao consumidor comparar directamente os produtos. Por 
conseguinte, essas indicações devem, por princípio, ser também obrigatórias nas embalagens 
de géneros alimentícios vendidos em porções. É evidente que deve ser possível acrescentar a 
indicação do valor energético e das quantidades de nutrientes por porção, especialmente 
neste tipo de embalagens. Para facilitar a utilização pelo consumidor, deve ser obrigatória a 
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indicação das porções no caso dos géneros alimentícios pré-embalados em porções 
individuais. No caso das embalagens com várias porções, a indicação do número de porções 
contidas na embalagem é útil para determinar o valor energético por porção. A definição da 
dimensão das porções deve reflectir o que os consumidores pensam, de facto, a propósito de 
determinado género alimentício. Os consumidores podem mais facilmente compreender o que 
se entende por uma porção que consista em oito unidades (por exemplo, bolachas) ou em 
meia chávena (por exemplo, nozes) do que a indicação correspondente do peso em gramas. 
Além disso, a dimensão das porções deve ser pautada por um consumo médio realista, a fim 
de se evitarem indicações erróneas. Por exemplo, a porção frequentemente indicada de 25 
gramas tem-se revelado um elemento de referência irrealista.

Alteração 193
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos nos n.os 1 e 2 do artigo 
29.º devem referir-se ao género alimentício 
tal como este é vendido.

2. O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos nos n.os 1 e 2 do artigo 
29.º devem referir-se ao género alimentício 
tal como este é vendido. As porções podem 
ser indicadas mediante a utilização do 
termo "porção" ou mediante um 
pictograma em que a porção seja 
visualmente representada.

Or. nl

Justificação

A indústria alimentar da União Europeia já celebrou acordos voluntários sobre o que 
constitui, aproximadamente, uma porção de um determinado produto. Além disso, já utiliza 
pictogramas para indicar uma porção. O termo "porção" ou o pictograma correspondente –
uma colher de chá, uma colher de sopa, uma tigela ou outro objecto – facilitará a 
compreensão por parte dos consumidores e dar-lhes-á uma ideia mais clara da contribuição 
de um alimento para o seu regime alimentar.
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Alteração 194
Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

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.

Alteração 195
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) O valor energético e as quantidades de 
nutrientes referidos no n.º 1 devem ser 
expressos por 100g ou 100ml. 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.
A título adicional, esse valor e essas 
quantidades podem ser expressos por 
porção.
No caso de serem fornecidas informações 
por porção, é necessário indicar o número 
de porções contidas na embalagem, e a 
dimensão das porções deve ser realista e 
deve ser apresentada ou explicada de uma 
forma compreensível para o consumidor 
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médio. 
A Comissão, em conjunto com as 
empresas do sector alimentar e as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, elaborará orientações 
relativas à indicação de dimensões 
realistas para as porções. As medidas que 
tenham por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º.

Or. de

Justificação

Die Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro 100 g oder pro 100 ml  gibt dem 
Konsumenten die Möglichkeit, Produkte direkt zu vergleichen. Deshalb sollten diese Angaben 
grundsätzlich auch bei Portionsverpackungen verpflichtend vorgeschrieben sein. Die 
zusätzliche Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro Portion sollte natürlich 
insbesondere für Portionsverpackungen möglich sein. Um dem Verbraucher die Orientierung 
zu erleichtern, sollte die Portionsangabe bei fertig abgepackten Einzelportionen verpflichtend 
sein. Bei Mehrportionen- Verpackungen ist die Angab der Anzahl der in der Packung 
enthaltenen Portionen hilfreich, um die Energieangabe pro Portion einzuordnen. Die 
Definition der Portionsgröße dient dem Realitätsbezug der Verbraucher. So können 
Verbraucher z. B. eine Portion von acht Einheiten bzw. Stückzahlen (Keksen) oder einer 
halben Tasse (z. B. Nüsse) leichter zuordnen als die entsprechenden Grammangaben. Die 
Portionsgröße sollte sich darüber hinaus an dem realistischen Durchschnittskonsum der 
Verbraucher orientieren, um irreführende Angaben zu vermeiden. (Die häufig vorgegebene 
Portionsgröße von 25 g hat sich z. B. als unrealistische Bezugsgröße erwiesen).

Alteração 196
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O valor energético e as quantidades 
de nutrientes referidos no n.º 1 devem 
aludir sempre ao produto pronto a 
consumir. As instruções exactas para uma 
preparação baseada nas menções 
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fornecidas devem ser indicadas no rótulo.  

Or. de

Justificação

O valor energético e as quantidades de nutrientes referidos no n.º 1 devem aludir sempre ao 
produto pronto a consumir, uma vez que estes valores podem variar de forma significativa 
após a preparação do alimento (por exemplo, aquecimento ou cozedura). Para que o 
consumidor possa preparar o alimento em função das menções fornecidas e para que estas 
possam ser controladas, o modo de preparação baseado nas menções fornecidas deve ser 
especificado no rótulo.

Alteração 197
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Artigo 31 - n.ºs 3 e 4

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

An indication of a percentage on the reference intake should not be mandatory information. 
Individuals have different dietary needs and even daily recommended quantity cannot reflect 
the variety of needs. It is up to the individula to make a free informed choice on daily quantity 
suitable to him/her. Furthermore, it is crucial not to place costly labelling burdens and create 
more bearaucracy for entreprises, especiallly not for Small and Middle sized companies. The 
indication of 100ml/ 100g is a transparent and comprehensible measure and constitutes 
therefore as a sufficent mandatory information.
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Alteração 198
Emilie Turunen

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. Os níveis de nutrientes inscritos na 
declaração nutricional da parte da frente 
da embalagem, referida no n.º 1, alínea 
a), do artigo 29.º, devem ser indicados 
através de um sistema de códigos de cores 
múltiplas. As cores verde, amarela e 
vermelha devem indicar se um género 
alimentício possui um nível alto, médio ou 
baixo desses nutrientes. Esta informação 
deve ser expressa por 100 g ou por 100 ml. 
A definição das quantidades de referência 
para os níveis alto, médio e baixo desses 
nutrientes deve ser estabelecida em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º, com base 
num parecer da Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos.

Or. en

Justificação

A presente alteração reflecte os resultados da investigação que demonstrou que os 
consumidores pretendem informações alimentares limitadas na parte da frente da 
embalagem, embora com um elemento interpretativo. Os consumidores preferem também que 
se utilize o vermelho, o âmbar (amarelo) e o verde para indicar o teor elevado, médio ou 
baixo desses nutrientes num determinado alimento.

Alteração 199
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A declaração nutricional obrigatória
deve ser expressa, conforme o caso, em 

3. Algumas partes da declaração 
nutricional obrigatória podem ser 
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percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do anexo XI, por 
100g, 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. 

expressas, 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.

Or. it

Justificação

Tendo em consideração que alguns alimentos não são consumidos em quantidades de 
100g/ml é importante que as percentagens das doses de referência fixadas possam ser 
expressas por porção de produto.

Alteração 200
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

(3) A rotulagem nutricional obrigatória 
pode 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.

Or. de

Justificação

Adaptação linguística da versão alemã à inglesa ("as appropriate") [Não se aplica à versão 
portuguesa]. A obrigação de indicar os valores médios de referência (GDA) contradiz o 
carácter voluntário da iniciativa, pelo que deve ser rejeitada. A indústria alimentar europeia 
está actualmente a aplicar e a apresentar aos consumidores o rótulo GDA em cada um dos 
seus produtos. Tal como acordado na Plataforma da UE, importa agora aguardar os 
primeiros dados para saber se a iniciativa "rotulagem", tomada pela indústria alimentar, teve 
êxito.
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Alteração 201
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A rotulagem suplementar sobre valores 
nutricionais, quando voluntariamente 
apresentada, deve ter a forma de quadro e 
expressar os valores em percentagem das 
doses de referência definidas na parte B do 
Anexo XI, por 100 g, por 100 ml ou, nos 
termos do n.º 2 do presente artigo, por 
porção. A indicação no rótulo relativa a
vitaminas e sais minerais, quando presente, 
deve, pelo menos, ser expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do Anexo 
XI.

Or. en

Justificação

É útil prever regras para uma rotulagem adicional voluntária, a fim de garantir uma certa 
normalização, caso esta opção seja utilizada, e de evitar induzir os consumidores em erro, 
como de outro modo poderia acontecer.

Alteração 202
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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 

(3) A declaração nutricional quanto aos 
elementos nutricionais (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 
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percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do anexo XI.

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.

Or. de

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 203
Emilie Turunen

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 na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 29.º, deve ser 
apresentada em conformidade com a 
parte B do Anexo XIII.

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

Or. en

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.
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Alteração 204
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32 Suprimido
Expressão por porção

(1) Além da declaração nutricional por 
100 g ou 100 ml referida no n.º 2 do 
artigo 31.º, a informação pode ser 
expressa por porção, como quantificada 
no rótulo, desde que o número de porções 
contidas na embalagem seja indicado.
(2) A declaração nutricional pode ser 
expressa unicamente por porção se o 
género alimentício for pré-embalado 
como porção individual.
(3) A Comissão decidirá da eventual 
expressão unicamente por porção no caso 
dos géneros alimentícios apresentados em 
embalagens que contenham várias 
porções mas que não estejam pré-
embalados em porções individuais. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º

Or. de

Justificação

A informação nutricional expressa por porção está já regulamentada na alteração ao n.º 2 do 
artigo 31.º.
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Alteração 205
Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 32 – parágrafo 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 declaração nutricional por 
100 g ou 100 ml referida no n.º 2 do 
artigo 31.º, a informação pode ser expressa 
por porção na parte de trás da embalagem, 
com a indicação do número de porções 
contidas na embalagem, contanto que o 
tamanho das porções se baseie num 
parecer da Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos.

Or. en

Justificação

A informação deve ser sempre fornecida por 100 g ou por 100 ml, para evitar que os 
consumidores sejam induzidos em erro. Deste medo, viabilizar-se-á também o 
estabelecimento de comparações de uma forma clara e fácil entre diferentes produtos. 
Poderá proceder-se à indicação de informações adicionais na embalagem, uma vez que isso 
poderá ajudar alguns consumidores a avaliarem as quantidades dos alimentos que ingerem.

Alteração 206
Emilie Turunen

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.

Suprimido

Or. en
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Alteração 207
Róża Thun Und Hohenstein

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 porção, ou como 
várias porções separadas, todas do mesmo 
tamanho.

Or. en

Justificação

O objectivo da presente alteração é o de simplificar. Os géneros alimentícios claramente 
apresentados como uma porção, ou como várias porções separadas todas do mesmo 
tamanho, devem merecer o mesmo tratamento dos géneros alimentícios pré-embalados como 
porções individuais.

Alteração 208
Lara Comi

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, que sejam todas do mesmo 
tamanho.

Or. it

Justificação

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



PE438.135v03-00 98/154 AM\802277PT.doc

PT

Alteração 209
Othmar Karas

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 pré-embalado como 
porção individual ou estiver dividido em 
porções individuais separadas.

Or. de

Justificação

A indicação dos valores nutricionais unicamente por porção seria útil, sobretudo para 
alimentos consumidos em quantidades claramente inferiores a 100 g (por exemplo, compotas, 
óleos alimentares, etc.).

Alteração 210
Liem Hoang Ngoc

Proposta de regulamento
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-A
Expressão em função do peso líquido

No caso de géneros alimentícios que não 
sejam passíveis de serem expressos em 
porções, para além da declaração 
nutricional por 100 g ou 100 ml indicada 
no artigo 31.º, n.º 2, o valor energético é 
expresso em função do peso líquido total 
do género alimentício em questão.

Or. fr



AM\802277PT.doc 99/154 PE438.135v03-00

PT

Justificação

A indicação do valor energético por 100 g ou 100 ml, não é necessariamente relevante para 
os consumidores confrontados com géneros alimentícios com pesos e volumes extremamente 
variáveis.
Por conseguinte, é desejável que, no caso de géneros alimentícios passíveis de serem 
apresentados em porções, o valor energético seja sistematicamente expresso por porção a fim 
de fornecer aos consumidores uma informação precisa e facilmente compreensível.

Alteração 211
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º Suprimido
Formas de expressão adicionais
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:
a) A forma de expressão visa facilitar a 
compreensão, pelo consumidor, do 
contributo ou da importância do género 
alimentício para o valor energético e o 
teor de nutrientes de um regime 
alimentar; bem como
b) Baseia-se quer em doses de referência 
harmonizadas quer, na sua ausência, em 
pareceres científicos comummente aceites 
sobre a ingestão de energia ou nutrientes; 
bem como
c) Assenta em dados comprovativos e 
utiliza o modo de apresentação da
informação que o consumidor médio 
compreende.
2. As formas de expressão adicionais 
mencionadas no n.º 1 devem ser 
identificadas no âmbito de um regime 
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nacional, tal como referido no artigo 44.º.

Or. en

Justificação

A plena harmonização é o único modo de garantir o mercado comum.

Alteração 212
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

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

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 (2) A parte C-A do anexo XIII inclui 
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mencionadas no n.º 1 devem ser 
identificadas no âmbito de um regime 
nacional, tal como referido no artigo 44.º

exemplos de representações gráficas.

Or. de

Justificação

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

Alteração 213
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

E´ importante que as informações nutricionais obrigatórias figurem todas no mesmo campo 
de visão mas não necessariamente no principal.
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Alteração 214
Philippe Juvin, Damien Abad

Proposta de regulamento
Artigo 34 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os elementos 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, proteínas, glícidos, com 
uma referência específica aos açúcares, 
matérias gordas, ácidos gordos saturados, 
fibras alimentares e sódio.

Or. fr

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 215
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) Os elementos referidos no n.º 1 do 
artigo 29.º devem ser apresentados num 
formato claro pela seguinte ordem: valor 
energético, proteínas, glícidos e matérias 
gordas.
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açúcares, e sal. 

Or. de

Justificação

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.An der 
bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: Brennwert, 
Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale Verweis in den 
Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile für die 
öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine Änderung der 
Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen auf die 
genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe gewöhnt 
und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, dass 
sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.

Alteração 216
Tiziano Motti, Lara Comi

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

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 3 do artigo 49.º, até 31 de Dezembro de 
2011, a Comissão deve definir critérios 
específicos relativos às derrogações à 
declaração nutricional obrigatória para 
as pequenas empresas agrícolas, 
artesanais e comerciais que desenvolvem 
actividades de venda / gastronomia e 
administração (sector Horeca). 

Or. it

Justificação

A inclusão das pequenas e médias empresas comerciais justifica-se por dois tipos de motivos: 
1. Não pode ser aceite qualquer discriminação entre os vários sectores de produção que 

têm os mesmos objectivos;
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2. É fundamental ter em consideração que as pequenas produções não normalizadas e a 
escolha diária entre ingredientes equivalentes não podem conter indicações
nutricionais no cartaz de venda (produtos não embalados) nem no rótulo (produtos 
pré-embalados).

Alteração 217
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

Se a declaração nutricional dos alimentos 
constantes do Anexo IV for obrigatória 
em consequência da indicação de uma 
alegação nutricional ou de saúde, não 
será exigido que a declaração nutricional 
apareça no principal campo de visão.

Or. de

Justificação

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Die Verpflichtung, dass die vorgeschriebene Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld 
erscheinen muss, ist auf kleinen Verpackungen nicht umsetzbar (z.B. Kaugummiprodukte).
Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.

Alteração 218
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A declaração nutricional relativa aos 
nutrientes referidos no n.º 2 do artigo 29.º 
deve ser agrupada num só local e, 

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

adequado, segundo a ordem de 
apresentação prevista na parte C do anexo 
XIII.

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

As indicações devem ser apresentadas sob 
a forma de quadro, com alinhamento dos 
números. Se o espaço não for suficiente, a 
declaração deve figurar em disposição 
linear.

Or. de

Justificação

Convém deixar ao critério do produtor a escolha do sítio onde a rotulagem deve ser aposta 
na embalagem ("face principal", campo de visão ou outro). É necessária suficiente 
flexibilidade para ter em conta diferentes tamanhos de embalagens e uma apresentação 
multilingue.

Alteração 219
Lara Comi

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

Texto da Comissão Alteração

Quando as declarações nutricionais estão
previstas para um produto incluído no 
anexo IV por razões de carácter 
nutricional u relacionadas com a saúde, 
estas declarações não figuram no campo 
visual principal.

Or. it

Justificação

No caso dos produtos isentos nos termos do anexo IV está implícito que a presença de uma 
indicação relacionada, por exemplo, com a saúde terá como consequência a obrigação de 
referir as indicações nutricionais. Por razões que se prendem com os produtos 
confeccionados em embalagens de pequenas dimensões considera-se que estas informações 
não devem figurar no campo visual principal.
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Alteração 220
Cornelis de Jong

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Além das outras disposições 
constantes do presente artigo, o valor 
energético referido no n.º 1, alínea a), do 
artigo 29.º deve ser indicado no campo de 
visão principal, de preferência, através de 
um sistema de códigos de cores múltiplas. 
Nos casos em que se recorra a esse 
sistema, as cores verde, amarela (ou 
âmbar) e vermelha indicam se um género 
alimentício possui um valor energético 
baixo, médio ou alto. Esta informação 
deve ser expressa por 100 g ou por 100 
ml. A definição das quantidades de 
referência para os valores energéticos 
baixo, médio e alto deve ser estabelecida 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º, com base 
num parecer da Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos. 

Or. en

Justificação

Apesar de as experiências com códigos de cores múltiplas serem positivas, ainda é muito 
cedo para obrigar os Estados-Membros a pôr em prática um sistema deste tipo na fase 
actual.  São necessárias mais informações e mais pesquisas.  Este aspecto consta também do 
considerando 38, que apela à prossecução de investigações mais aprofundadas sobre a forma 
de pensar dos consumidores em diferentes Estados-Membros, a fim de que, se for caso disso, 
possam ser introduzidos regimes harmonizados.
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Alteração 221
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se a declaração nutricional obrigatória 
for apresentada em conjunto com a 
declaração relativa aos nutrientes 
referidos no n.º 2 do artigo 29.º, a ordem 
de apresentação do valor energético e dos 
nutrientes incluídos na declaração será, 
conforme adequado, a ordem prevista na 
parte C do Anexo XIII.

Suprimido

Or. en

Justificação

O objectivo da presente alteração é o de simplificar.

Alteração 222
Emma Mcclarkin

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.

Or. en
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Alteração 223
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Os modos de apresentação em questão 
não podem induzir o consumidor em erro; 
e
b) Devem existir dados comprovativos de 
que o consumidor médio compreende 
esses modos de apresentação.

Or. de

Justificação

Os regimes nacionais especiais vinculativos em matéria de rotulagem dos géneros 
alimentícios constituem um obstáculo à livre circulação de mercadorias no mercado interno 
europeu. A proposta de alteração ao n.º 1 do artigo 33.º sugere uma abordagem voluntária à 
representação gráfica da rotulagem. 

Alteração 224
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Podem utilizar-se formas gráficas ou 
símbolos para a apresentação da declaração 
nutricional, desde que sejam cumpridas as 
seguintes exigências essenciais:

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

não podem induzir o consumidor em erro; 
e

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

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

Or. en

Justificação

Os símbolos de nutrientes devem ser harmonizados a nível comunitário, a fim de permitir a 
livre circulação de produtos.

Alteração 225
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A presente alteração é o resultado da supressão do n.º 5 do artigo 34.º.
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Alteração 226
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º Suprimido
Exigências aplicáveis
1. Sempre que seja prestada a título 
voluntário informação abrangida pelo 
presente regulamento, essa informação 
deve cumprir as exigências específicas 
pertinentes nele estabelecidas. 
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. 
3. Quando o país de origem ou o local de 
proveniência do género alimentício não 
for o mesmo que o do(s) seu(s) 
ingrediente(s) primário(s), deve ser 
igualmente indicado o país de origem ou o 
local de proveniência deste(s) 
ingrediente(s).
4. No que respeita à carne, exceptuando a 
de bovino e a de vitela, a indicação do 
país de origem ou do local de 
proveniência só poderá ser um local único 
apenas se os animais tiverem nascido e 
sido criados e abatidos no mesmo país ou 
local. Nos outros casos, devem ser 
indicados os diferentes locais de 
nascimento, criação e abate.
5. A Comissão adoptará regras de 
execução do disposto no n.º 3. As medidas 
que têm por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
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completando-o, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do 
artigo 49.º.
6. A Comissão pode estabelecer regras de 
execução relativas aos critérios e 
condições de utilização das menções 
indicadas a título voluntário. As medidas 
que têm por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
completando-o, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do 
artigo 49.º.

Or. en

Justificação

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.
Example of the application of this article:
The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.
Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
cake containing eggs and rich in cocoa. Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied)
According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.



PE438.135v03-00 112/154 AM\802277PT.doc

PT

Alteração 227
Emma Mcclarkin

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sempre que seja prestada a título 
voluntário informação abrangida pelo 
presente Regulamento, essa informação 
deve ser claramente legível.

Or. en

Justificação

Se as informações relativas aos géneros alimentícios fornecidas voluntariamente tiverem que 
ser apresentadas da mesma maneira que as obrigatórias, é provável que os produtores 
deixem de as fornecer voluntariamente. Assim, o impacto da proposta em apreço acabaria 
por fazer com que os consumidores recebessem menos informação do que a que actualmente 
recebem.

Alteração 228
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Sem prejuízo do disposto no n.º 1, 
deve continuar a ser permitida a 
prestação de informação nutricional 
suplementar de carácter voluntário 
dirigida a grupos-alvo específicos, como, 
por exemplo, as crianças, desde que os 
valores de referência específicos sejam 
cientificamente comprovados, não 
induzam os consumidores em erro e 
estejam em conformidade com as 
condições gerais estabelecidas no âmbito 
do presente Regulamento.

Or. de
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Justificação

Os valores de referência indicados no Anexo IX, parte B, reportam-se ao adulto médio. Deve, 
no entanto, continuar a ser admissível a prestação de valores de referência divergentes, que 
já tenham sido apurados pela indústria do sector e tenham sido testados cientificamente, 
como informação adicional no caso de produtos com grupos-alvo específicos, como, por 
exemplo, as crianças.

Alteração 229
Philippe Juvin, Damien Abad

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 
alimentícioss2, o Regulamento (CE) n. º 
479/2008 do Conselho de 29 de Abril de 
2008, relativo à organização comum do 
mercado vitivinícola, que altera os 
Regulamentos (CE) n.° 1493/1999 (CE) 
n.º 1782/2003, (CE) n.º 1290/2005 e (CE) 
n.º 3/2008 e revoga os Regulamentos 
(CEE) n º 2392/86 e (CE) n º 1493/19.993, 
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 espirituosas e que 
revoga o Regulamento (CEE ) n º 1576/89 
do Conselho4 e o Regulamento (CEE) n º 
1601/91 de 10 de Junho de 1991, que 
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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 31.03.06, p. 1.

2 JO L 93 de 31.03.06, p. 12.

3 JO L 148, de 06.06.08, p. 3.

4 JO L 39 de 13.02.08, p. 16.

5 JO L 149, de 14.06.91, p. 5.

Or. fr

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 230
Philippe Juvin, Damien Abad

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

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 231
George Lyon

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Tradicionalmente, o uísque vendido na União Europeia contém a menção do país de origem; 
os consumidores consideram que esta informação é muito relevante. 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, de facto, o não 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 232
Othmar Karas

Proposta de regulamento
CAPÍTULO VI

Texto da Comissão Alteração

Capítulo suprimido

Or. en
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Justificação

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

Alteração 233
Damien Abad

Proposta de regulamento
Artigo 38

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º Suprimido
Disposições nacionais sobre as menções 

obrigatórias adicionais
1. Além das menções obrigatórias 
referidas no n.º 1 do artigo 9.º e no artigo 
10.º, os Estados-Membros podem, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 42.º, exigir menções 
obrigatórias adicionais para categorias ou 
tipos específicos de géneros alimentícios, 
justificadas por motivos:
a) De protecção da saúde pública;
b) De defesa dos consumidores;
c) De prevenção de fraudes;
d) De protecção de direitos de propriedade 
industrial e comercial, de indicações de 
proveniência, de denominações de origem 
controladas e de prevenção da 
concorrência desleal.
2. Com base no n.º 1, os Estados-
Membros podem adoptar medidas 
respeitantes à indicação obrigatória do 
país de origem ou do local de 
proveniência dos géneros alimentícios 
apenas quando exista uma relação 
comprovada entre certas qualidades do 
género alimentício e a sua origem ou 
proveniência. Quando notificarem estas 
medidas à Comissão, os Estados-Membros 
devem fornecer provas de que a maior 
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parte dos consumidores atribui 
considerável importância à prestação 
desta informação.

Or. fr

Justificação

As disposições nacionais podem constituir obstáculos ao mercado interno criando custos 
suplementares para as empresas. É igualmente necessário reforçar o mercado interno.

Alteração 234
Tiziano Motti, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 38

Texto da Comissão Alteração

1. Além das menções obrigatórias referidas 
no n.º 1 do artigo 9.º e no artigo 10.º, os 
Estados Membros podem, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 42.º, exigir menções 
obrigatórias adicionais para categorias ou 
tipos específicos de géneros alimentícios, 
justificadas por motivos: 

1. Além das menções obrigatórias referidas 
no n.º 1 do artigo 9.º e no artigo 10.º, os 
Estados-Membros podem, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 42.º, exigir menções 
obrigatórias adicionais para categorias ou 
tipos específicos de géneros alimentícios, 
justificadas por motivos: 

a) De protecção da saúde pública;
b) De defesa dos consumidores;
c) De prevenção de fraudes;
d) De protecção de direitos de propriedade 
industrial e comercial, de indicações de 
proveniência, de denominações de origem 
controladas e de prevenção da 
concorrência desleal.
2. Com base no n.º 1, os Estados Membros 
podem adoptar medidas respeitantes à 
indicação obrigatória do país de origem ou 
do local de proveniência dos géneros 
alimentícios apenas quando exista uma 
relação comprovada entre certas qualidades 
do género alimentício e a sua origem ou 
proveniência. Quando notificarem estas 
medidas à Comissão, os Estados-Membros 
devem fornecer provas de que a maior 

2. Com base no n.º1, os Estados-Membros 
podem adoptar medidas respeitantes à 
indicação obrigatória do país de origem ou 
do local de proveniência dos géneros 
alimentícios apenas quando exista uma 
relação comprovada entre certas qualidades 
do género alimentício e a sua origem ou 
proveniência. Quando notificarem estas 
medidas à Comissão, os Estados-Membros 
devem fornecer provas de que a maior 
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parte dos consumidores atribui 
considerável importância à prestação desta 
informação.

parte dos consumidores atribui 
considerável importância à prestação desta 
informação.

Or. it

Justificação

Eventuais propostas que não sejam devidamente justificadas anulam o compromisso comum 
dos Estados-Membros de desenvolver o mercado interno. Na proposta de regulamento, a 
obrigação de indicar o país de origem/o local de proveniência é previsto embora sem 
obrigatoriedade.

Alteração 235
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo introdutório

Texto da Comissão Alteração

1. Além das menções obrigatórias referidas 
no n.º 1 do artigo 9.º e no artigo 10.º, os 
Estados-Membros podem, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 42.º, exigir menções 
obrigatórias complementares para 
categorias ou tipos específicos de géneros 
alimentícios, justificadas por motivos:

1. Além das menções obrigatórias referidas 
no n.º 1 do artigo 9.º e no artigo 10.º, os 
Estados-Membros podem, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 42.º, exigir menções 
obrigatórias adicionais para categorias ou 
tipos específicos de géneros alimentícios, 
bem como informações suplementares 
sobre o teor em nutrientes mediante a 
utilização de cores e meios textuais, 
justificadas por motivos:

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem dispor da possibilidade de optar por um sistema obrigatório de 
rotulagem com um código de cores, se assim o entenderem. 



AM\802277PT.doc 119/154 PE438.135v03-00

PT

Alteração 236
Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) Além das menções obrigatórias 
referidas no n.º 1 do artigo 9.º e no artigo 
10.º, os Estados-Membros podem, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 42.º, exigir menções 
obrigatórias adicionais para categorias ou 
tipos específicos de géneros alimentícios, 
justificadas por motivos:

(1) Além das menções obrigatórias 
referidas no n.º 1 do artigo 9.º e no artigo 
10.º, os Estados-Membros podem, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 42.º, exigir menções 
obrigatórias adicionais para categorias ou 
tipos específicos de géneros alimentícios, 
justificadas por motivos, desde que estas 
medidas não dêem origem a obstáculos à 
livre circulação de mercadorias no 
mercado interno:

Or. de

Justificação

Num novo regulamento que visa consolidar e simplificar as regras de rotulagem da UE, e em 
consonância com a acção "Legislar Melhor", é importante que quaisquer novas regras 
nacionais não contradigam estes objectivos. É, pois, conveniente prever que as novas regras 
não podem dificultar a livre circulação no mercado interno.

Alteração 237
Emma Mcclarkin

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As medidas em causa não darão origem a 
obstáculos à livre circulação de 
mercadorias no mercado interno.

Or. en
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Alteração 238
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

A existência de regimes nacionais suplementares constituiria um obstáculo à livre circulação 
de mercadorias no mercado interno europeu. Para além disso, partindo do princípio que os 
géneros alimentícios se encontram, na UE, em conformidade com a legislação comunitária 
pertinente, é desnecessário acrescentar indicações suplementares dos Estados-Membros, 
como previsto neste número. 

Alteração 239
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

38-A. Para além dos requisitos 
estabelecidos nos n.os 1 e 2 do artigo 34.º, 
os Estados-Membros podem, em 
conformidade o procedimento previsto no 
artigo 42.º, decidir promover regimes 
voluntários adicionais de apresentação de 
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informação nutricional utilizando outras 
formas de expressão, desde que:
a) sejam desenvolvidos em conformidade 
com os princípios e as normas gerais 
previstos nos Capítulos II e III;
b) reflictam os resultados de investigações 
independentes sobre os hábitos dos 
consumidores e amplos processos de 
consulta relacionados com aquilo que 
melhor funciona ao nível dos 
consumidores;
c) se baseiem, quer em doses de referência 
harmonizadas, quer, na respectiva 
ausência, em pareceres científicos 
comummente aceites sobre a ingestão de 
valores energéticos ou de nutrientes.
A Comissão facilitará o intercâmbio de 
informações sobre questões relacionadas 
com a adopção e a aplicação dos regimes 
nacionais e encorajará a participação de 
todas as partes interessadas neste 
processo. A Comissão viabilizará 
igualmente o acesso do público a essas 
informações. 
[...]*, a Comissão procederá a uma 
avaliação dos elementos recolhidos sobre 
os hábitos dos consumidores e a 
compreensão dos vários sistemas 
nacionais, a fim de determinar qual, de 
entre eles, possui o melhor desempenho e 
é mais útil para os consumidores 
europeus, após o que elaborará um 
relatório sobre esta temática. A Comissão 
informará seguidamente o Parlamento 
Europeu e o Conselho.
* JO, por favor, inserir a data: No 
primeiro dia do mês em que se completam 
cinco anos após a entrada em vigor do 
presente Regulamento.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem dispor da possibilidade de promover regimes voluntários 
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adicionais de apresentação de informação nutricional recorrendo a outras formas de 
expressão, se assim o entenderem.

Alteração 240
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 39 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem adoptar 
medidas derrogatórias do n.º 1 do artigo 9.º 
e do n.º 2 do artigo 10.º no caso do leite e 
dos produtos lácteos acondicionados em 
garrafas de vidro destinadas a ser 
reutilizadas.

Os Estados-Membros podem adoptar 
medidas derrogatórias do n.º 1 do artigo 9.º 
e do n.º 2 do artigo 10.º no caso do leite, do 
leite fermentado e das natas, a que não 
tenham sido acrescentados quaisquer 
ingredientes, para além de produtos 
lácteos e de culturas de microrganismos 
essenciais ao fabrico, e que sejam
acondicionados em garrafas de vidro 
destinadas a ser reutilizadas.

Or. en

Justificação

A presente alteração garante que as medidas nacionais derrogatórias do n.º 1 do artigo 9.º e 
do n.º 2 do artigo 10.º não se apliquem a produtos lácteos aos quais sejam acrescentados, por 
exemplo, açúcares, aromatizantes e outros ingredientes não lácteos.

Alteração 241
Emma Mcclarkin

Proposta de regulamento
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

Até serem adoptadas as disposições 
comunitárias referidas na alínea e) do 
artigo 20.º, os Estados-Membros podem 
manter as regras nacionais relativas à 
enumeração dos ingredientes das bebidas 
com teor alcoólico superior a 1,2 % em 
volume.

Até serem adoptadas as disposições 
comunitárias referidas na alínea e) do 
artigo 20.º, os Estados-Membros que, na 
data da entrada em vigor do presente 
Regulamento, já disponham de normas 
nacionais, podem manter essas regras 
relativas à enumeração dos ingredientes 
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das bebidas com teor alcoólico superior a 
1,2 % em volume.

Or. en

Alteração 242
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Artigo 41

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º Suprimido
Medidas nacionais relativas aos géneros 
alimentícios não pré-embalados
1. Os Estados-Membros podem adoptar 
regras pormenorizadas relativas ao modo 
como as menções previstas nos artigos 9.º 
e 10.º são indicadas, no caso de géneros 
alimentícios apresentados para venda ao 
consumidor final ou aos estabelecimentos 
de restauração colectiva sem pré-
embalagem ou dos géneros alimentícios 
embalados nos pontos de venda, a pedido 
do comprador, ou pré-embalados para 
venda directa.
2. Os Estados Membros podem decidir 
não tornar obrigatórias algumas das 
menções referidas no n.º 1, exceptuando 
as previstas no n.º 1, alínea c), do artigo 
9.º, desde que o consumidor ou os 
estabelecimentos de restauração colectiva 
sejam suficientemente informados.
3. Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto das 
medidas referidas nos n.os 1 e 2.

Or. en

Justificação

A existência de disposições nacionais tornariam absurdo o presente Regulamento e 
perturbariam o funcionamento do mercado interno.
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Alteração 243
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 41

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º Suprimido
Medidas nacionais relativas aos géneros 
alimentícios não pré-embalados
1. Os Estados-Membros podem adoptar 
regras pormenorizadas relativas ao modo 
como as menções previstas nos artigos 9.º 
e 10.º são indicadas, no caso de géneros 
alimentícios apresentados para venda ao 
consumidor final ou aos estabelecimentos 
de restauração colectiva sem pré-
embalagem ou dos géneros alimentícios 
embalados nos pontos de venda, a pedido 
do comprador, ou pré-embalados para 
venda directa.
2. Os Estados Membros podem decidir 
não tornar obrigatórias algumas das 
menções referidas no n.º 1, exceptuando 
as previstas no n.º 1, alínea c), do artigo 
9.º, desde que o consumidor ou os 
estabelecimentos de restauração colectiva 
sejam suficientemente informados.
3. Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto das 
medidas referidas nos n.os 1 e 2.

Or. en

Justificação

Também as empresas de comércio a retalho e de produção artesanal de alimentos, assim 
como as empresas de restauração colectiva e as explorações agrícolas de comercialização 
directa, produzem e fornecem os seus produtos directamente aos consumidores. Neste caso, 
não existem procedimentos normalizados: os ingredients mudam numa base diária. 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, de grande 
importância excluir estes produtores da declaração nutricional obrigatória. E, exluindo-se os 
géneros alimentícios não pré-embalados, o artigo 41.º pode ser suprimido.
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Alteração 244
Philippe Juvin, Damien Abad

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem decidir não 
tornar obrigatórias algumas das menções 
referidas no n.º 1, exceptuando as previstas 
no n.º 1, alínea c), do artigo 9.º, desde que 
o consumidor ou os estabelecimentos de 
restauração colectiva sejam 
suficientemente informados.

2. Os Estados-Membros podem decidir não 
tornar obrigatórias algumas das menções 
referidas no n.º 1, exceptuando as previstas 
no n.º 1, alínea c), do artigo 9.º, desde que 
o consumidor ou os estabelecimentos de 
restauração colectiva sejam 
suficientemente informados. No que 
respeita às menções indicadas no artigo 
9.º, n.º 1, alínea c), os Estados-Membros 
definem as modalidades segundo as quais 
as menções são apresentadas, após 
consulta das partes interessadas.

Or. fr

Justificação

La mention des allergènes potentiels est extrêmement importante pour les consommateurs, 
que les denrées alimentaires soient préemballées ou non préemballées. Néanmoins, cette 
information ne doit pas être inadaptée ni excessivement contraignante, en particulier pour les 
entreprises de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité ou de la restauration 
commerciale. Il appartient aux Etats-membres d'en définir les modalités en accord avec les 
parties concernées (notamment associations de personnes allergiques, associations de 
consommateurs, représentants des entreprises concernées), en fonction des conditions 
pratiques et du contexte de la vente (ex. échange verbal, panneau signalisant la présence 
d'allergènes potentiels, etc.).

Alteração 245
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto das 
medidas referidas nos n.os 1 e 2.

3. Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto das 
medidas referidas na alínea b) do n.º 1 e 
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no n.º 2.

Or. en

Justificação

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition 
declaration for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and 
expensive for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales 
premises at the consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to 
exempt these types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the 
Member States should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all 
of the particulars, which are mandatory for pre-packed food.

Alteração 246
Damien Abad

Proposta de regulamento
Artigo 42

Texto da Comissão Alteração

Artigo 42.º Suprimido
Procedimento de notificação

1. Sempre que for feita remissão para o 
presente artigo, os Estados-Membros que 
considerem necessário adoptar nova 
legislação em matéria de informação 
sobre os géneros alimentícios devem 
notificar antecipadamente a Comissão e 
os outros Estados-Membros das medidas 
previstas, especificando os motivos que as 
justificam.
2. A Comissão consultará o Comité 
Permanente da Cadeia Alimentar e da 
Saúde Animal instituído pelo n.º 1 do 
artigo 58.º do Regulamento (CE) n.º 
178/2002, quando julgue útil tal consulta 
ou quando um Estado-Membro o solicite.
3. O Estado-Membro em causa só pode 
adoptar as medidas previstas três meses 
após a notificação referida no n.º 1 e sob 
condição de não ter recebido um parecer 
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negativo da Comissão.
4. Caso o seu parecer seja negativo, a 
Comissão deve dar início ao procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 49.º antes do 
termo desse período de três meses, a fim 
de determinar se as medidas previstas 
podem ser aplicadas. A Comissão pode 
solicitar que sejam introduzidas 
determinadas alterações nas medidas 
previstas. O Estado-Membro em questão 
só pode adoptar as medidas previstas 
depois de a Comissão ter tomado a sua 
decisão final.
5. A Directiva 98/34/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de Junho 
de 1998, relativa a um procedimento de 
informação no domínio das normas e 
regulamentações técnicas, não se aplica 
às medidas abrangidas pelo procedimento 
de notificação especificado nos n.os 1 a 4.

Or. fr

Justificação

As disposições nacionais podem constituir obstáculos ao mercado interno criando custos 
suplementares para as empresas. É igualmente necessário reforçar o mercado interno. 

Alteração 247
Emma Mcclarkin

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 248
Emma Mcclarkin

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A Comissão consultará o Comité 
Permanente da Cadeia Alimentar e da 
Saúde Animal instituído pelo n.º 1 do 
artigo 58.º do Regulamento (CE) 
n.º 178/2002. A Comissão introduzirá 
também um procedimento de notificação 
formal de todas as partes interessadas, em 
conformidade com as disposições 
estabelecidas na Directiva 98/34/CE.

Or. en

Justificação

Os procedimentos actuais para a introdução de novas medidas de rotulagem carecem de 
transparência e não exigem a consulta das partes interessadas a nível externo.  Visto que a 
livre circulação de mercadorias é negativamente afectada por novas regras de rotulagem, é
importante que as respectivas propostas de medidas sejam amplamente analisadas, dando às 
partes interessadas a oportunidade de se pronunciarem.  As propostas não deverão ser 
adoptadas antes de analisada a sua compatibilidade com as liberdades do mercado interno. 

Alteração 249
Othmar Karas

Proposta de regulamento
CAPÍTULO VII

Texto da Comissão Alteração

Capítulo suprimido

Or. en

Justificação

As disposições nacionais são contrárias ao princípio da harmonização e à livre circulação de 
mercadorias no mercado interno.
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Alteração 250
Damien Abad

Proposta de regulamento
Capítulo VII

Texto da Comissão Alteração

Capítulo suprimido

Or. fr

Justificação

As disposições nacionais podem constituir obstáculos ao mercado interno criando  custos 
suplementares para as empresas. É igualmente necessário reforçar o mercado interno.

Alteração 251
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.ºs 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

O n.º 1 do artigo 14.º é aplicável a partir 
de [primeiro dia do mês que se segue a um 
período de três anos após a entrada em 
vigor].
Os artigos 29.º a 34.º são aplicáveis a partir 
de [primeiro dia do mês que se segue a um 
período de três anos após a entrada em 
vigor], excepto no caso dos géneros 
alimentícios rotulados por operadores de 
empresas do sector alimentar que, à data 
de entrada em vigor, empreguem menos 
de 10 trabalhadores e cujo volume de 
negócios anual e/ou balanço anual total 
não excedam 2 milhões de euros, em que 
são aplicáveis a partir de [primeiro dia do 
mês que se segue a um período de cinco 
anos após a entrada em vigor].

Os artigos 29.º a 34.º são aplicáveis a partir 
de [primeiro dia do mês que se segue a um 
período de cinco anos após a entrada em 
vigor]. Os géneros alimentícios rotulados 
antes da entrada em vigor podem ser 
postos em circulação até se esgotarem 
completamente as existências.

Os requisitos a cumprir nos termos do n.º 
1 do artigo 17.º serão aplicáveis a partir 
de [o primeiro dia do mês que se segue a 
um período de quinze anos após a entrada 
em vigor].
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Or. de

Justificação

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Artikel 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle.

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann..

Alteração 252
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Os artigos 29.º a 34.º são aplicáveis a partir 
de [primeiro dia do mês que se segue a um 
período de três anos após a entrada em 
vigor], excepto no caso dos géneros 
alimentícios rotulados por operadores de 
empresas do sector alimentar que, à data de 
entrada em vigor, empreguem menos de 
100 trabalhadores e cujo volume de 
negócios anual e/ou balanço anual total não 
excedam 5 milhões de euros, em que são 
aplicáveis a partir de [primeiro dia do mês 
que se segue a um período de cinco anos 
após a entrada em vigor]. 

Os 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. 

Or. de
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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 253
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 53 – parágrafo 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 até 
se esgotarem as existências. Todavia, 
antes da entrada em vigor do presente 
Regulamento, a Comissão, após consulta 
aos representantes da indústria alimentar 
e demais partes interessadas, fixará uma 
data definitiva ulterior, após a qual todos 
os produtos alimentares deverão respeitar 
o disposto no presente Regulamento, 
independentemente das existências ou das 
datas de validade.

Or. en

Alteração 254
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Anexo I

Texto da Comissão Alteração

1. Por «declaração nutricional» ou
«rotulagem nutricional» entende-se 
informação relativa:

1. Por «rotulagem nutricional» entende-se 
informação relativa:
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a) Ao valor energético; a) Ao valor energético;
b) Ao valor energético e a um ou mais dos 
seguintes nutrientes:

b) Ao valor energético, bem como a 
qualquer substância que pertença a uma 
das seguintes categorias ou faça parte de 
uma substância pertencente a uma destas 
categorias: 

- matérias gordas, - matérias gordas,
- glícidos, - glícidos,

- fibras alimentares, - fibras alimentares,
- proteínas - proteínas

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

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

2. Por «matérias gordas» entende-se os 
lípidos totais incluindo os fosfolípidos; 

2. Por «matérias gordas» entende-se os 
lípidos totais incluindo os fosfolípidos;

3. Por «ácidos gordos saturados» entende-
se os ácidos gordos sem ligações duplas; 

3. Por «ácidos gordos saturados» entende-
se os ácidos gordos sem uma ligação 
dupla entre átomos de carbono;

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

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

5. Por «ácidos gordos monoinsaturados» 
entende-se os ácidos gordos com uma 
ligação dupla cis; 

5. Por «ácidos gordos monoinsaturados» 
entende-se os ácidos gordos com uma 
ligação dupla entre átomos de carbono na 
ligação dupla cis;

6. Por «ácidos gordos polinsaturados» 
entende-se os ácidos gordos com ligações 
duplas interrompidas cis ou de metileno 
cis;

6. Por «ácidos gordos polinsaturados» 
entende-se os ácidos gordos com pelo 
menos duas ligações duplas isoladas entre 
átomos de carbono;

7. Por «glícidos» entende-se qualquer 
glícido metabolizado pelo homem, 
incluindo os polióis;

7. Por «glícidos» entende-se qualquer 
glícido metabolizado pelo homem, 
incluindo os polióis;

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

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



AM\802277PT.doc 133/154 PE438.135v03-00

PT

polióis; polióis, a isomaltulose e a D-tagatose;
9. Por «polióis» entende-se álcoois 
contendo mais de dois grupos hidroxilo;

9. Por «polióis» entende-se álcoois 
contendo mais de dois grupos hidroxilo;

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

10. Por «proteínas» entende-se o teor de 
proteínas calculado por meio da fórmula: 
proteína = azoto total (Kjeldahl) × 6,25 ou 
× 6,38 para as proteínas do leite e × 5,7l 
para as proteínas da soja;

11. Por «sal» entende-se o teor de sal 
calculado por meio da fórmula: sal = sódio 
× 2,5;

11. Por «sal» entende-se o teor de sal 
calculado por meio da fórmula: sal = sódio 
× 2,5;

12. Por «valor médio» entende-se o valor 
que melhor represente a quantidade do 
nutriente contido num dado género 
alimentício e que tenha em conta as 
tolerâncias devidas à variabilidade sazonal, 
aos hábitos de consumo e a outros factores 
que possam influenciar o valor real;

12. Por «valor médio» entende-se o valor 
que melhor represente a quantidade do 
nutriente contido num dado género 
alimentício e que tenha em conta as 
tolerâncias devidas à variabilidade sazonal, 
aos hábitos de consumo e a outros factores 
que possam influenciar o valor real;

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

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

Or. de

Justificação

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz;
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des V.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
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packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).

Alteração 255
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

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

Alteração 256
Emma Mcclarkin

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 257
Emma Mcclarkin

Proposta de regulamento
Anexo III

Texto da Comissão Alteração

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.

Or. en

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 informado desse facto, quaisquer que sejam as circunstâncias.  Trata-se 
de uma informação que é de vital importância para os consumidores, em especial, para os 
que partilham determinadas crenças religiosas.

Alteração 258
Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

TIPO OU 
CATEGORIA DE 
GÉNERO 
ALIMENTÍCIO

MENÇÕES TIPO OU 
CATEGORIA DE 
GÉNERO 
ALIMENTÍCIO

MENÇÕES

- 1 Tratamento da superfície das frutas e 
dos produtos hortícolas
-1.1 Frutas e 
produtos 
hortícolas que 
receberam 
tratamento à 
superfície antes e 

"Tratados à
superfície"



PE438.135v03-00 136/154 AM\802277PT.doc

PT

após a colheita 
por meio de 
aditivos ou 
pesticidas.

Or. en

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 259
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Anexo III – Quadro – Título 1 e itens 2.1, 2.2 e 2.3 do Título 2

Texto da Comissão Alteração

1. GÉNEROS ALIMENTÍCIOS EMBALADOS EM 
DETERMINADOS GASES

Suprimido

Géneros 
alimentícios cujo 
prazo de 
durabilidade foi 
alargado por 
meio de gases de 
embalagem 
autorizados nos 
termos da 
Directiva 
89/107/CEE

"Embalado em 
atmosfera 
protegida"

2. GÉNEROS ALIMENTÍCIOS QUE 
CONTÊM EDULCORANTES
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2.1 Géneros 
alimentícios que 
contêm um ou 
mais edulcorantes 
autorizados nos 
termos da 
Directiva 
89/107/CEE

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

2.2 Géneros 
alimentícios que 
contêm um ou 
mais açúcares e 
um ou mais 
edulcorantes 
adicionados 
autorizados nos 
termos da 
Directiva 
89/107/CEE

"Contém 
açúcar(es) e 
edulcorante(s)", 
esta menção deve 
acompanhar a 
denominação do 
género 
alimentício

2.3 Géneros 
alimentícios que 
contêm aspartame 
autorizado nos 
termos da 
Directiva 
89/107/CEE

"Contém uma 
fonte de 
fenilalanina"

Or. en

Justificação

A presente alteração pretende evitar a dupla declaração.
No que se refere ao ponto 1.1., não estamos perante uma informação adicional ao 
consumidor. É o próprio consumidor que deve dar atenção ao prazo de validade.
Consideramos desnecessária a obrigatoriedade da dupla rotulagem dos edulcorantes. Os 
edulcorantes encontram-se claramente indicados na lista de ingredientes e, quando 
necessário, é aposto na embalagem um rótulo de advertência sobre a presença de 
fenilalanina. Esta disposição foi adoptada numa altura em que a utilização de edulcorantes 
de baixas calorias era menos comum na União Europeia, pelo que a presente proposta 
proporciona uma excelente oportunidade de simplificação.
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Alteração 260
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo IV - travessão 16

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

A presente alteração tem como objectivo evitar uma possível contradição face ao n.º 2 do 
artigo 17.º.

Alteração 261
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Anexo IV - travessão 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

As derrogações previstas para as embalagens mais pequenas não são suficientes nem viáveis, 
pelo que devem ser alargadas. 
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Alteração 262
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 16

Texto da Comissão Alteração

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

Géneros alimentícios em embalagens ou 
recipientes cuja maior superfície de 
impressão tenha uma área inferior a 
80 cm2;

Or. en

Justificação

No caso das embalagens ou dos recipientes de géneros alimentícios, cuja maior superfície de 
impressão tenha uma área inferior a 80 cm², é impraticável mencionar todas as informações 
nutricionais que, de outro modo, são obrigatórias.

Alteração 263
Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

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. Os procedimentos seguidos não são normalizados, e as 
substâncias e ingredientes 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.
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Alteração 264
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Annex 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;

Or. en

Justificação

Águas: o n.º 1 do artigo 28.º da proposta estabelece que "o disposto na presente 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 
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 265
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

100 cm²: a isenção proposta para as embalagens pequenas (menos de 25 cm²) não é 
exequível. Ela deverá ser alargada (100 cm²), a fim de satisfazer as exigências do mercado.

Alteração 266
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Annex IV – travessões 19-A, 19-B e 19-C (novos)

Texto da Comissão Alteração

- Sortidos e ofertas;
- Embalagens múltiplas mistas;
- Pastilhas elásticas.

Or. en

Justificação

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

Alteração 267
Róża Thun Und Hohenstein

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

- Ervas aromáticas, especiarias ou 
respectivas misturas;

- Ervas aromáticas, especiarias, 
condimentos e respectivas misturas;

Or. en

Justificação

Ervas aromáticas: clarificação.
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Alteração 268
Róża Thun Und Hohenstein

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 269
Róża Thun Und Hohenstein

Proposta de regulamento
Annex IV – travessões 19-A, 19-B e 19-C, 19-D e 19-E (novos) 

Texto da Comissão Alteração

- Pastilhas elásticas;
- Géneros alimentícios que contenham uma 
pequena quantidade de energia por porção;
- Géneros alimentícios de quantidade 
inferior a 5g/ml;
- Produtos alimentares de concepção, forma ou 
embalagem sazonal, de luxo, para oferta ou 
ornamental, incluindo os sortidos;
- Garrafas de vidro marcadas de forma 
indelével.

Or. en
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Alteração 270
Anja Weisgerber

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
N.º 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

Or. de

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 271
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Anexo VIII - ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

g ou 5 ml; esta disposição não se aplica, no 
entanto, às especiarias e plantas 
aromáticas.

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

Or. de

Justificação

Alínea (c): é feita referência ao n.º 2 do artigo 2.º da Directiva 2001/111/CE referente aos 
açúcares (isenção de produtos com peso inferior a 20 g). Nesta perspectiva, no n.º 3 deveria 
ser esclarecido que esse tipo de disposições especiais se mantêm em vigor.

Alteração 272
Emma Mcclarkin

Proposta de regulamento
Annex VIII – ponto 1 – alíneas b-A) e a b-B) (novas)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Cuja quantidade líquida seja inferior 
a 50g para produtos de confeitaria, 
chocolate e outros produtos à base de 
cacau, produtos à base de amêndoas ou 
nozes, ou outras sementes oleaginosas;
b-B) Cuja quantidade líquida seja inferior 
a100g para biscoitos, bolos e outros 
produtos de pastelaria fina;

Or. en

Justificação

Num Regulamento aplicável à informação alimentar “destinada aos consumidores”, é 
importante que não se exija a aposição de informações que o público-alvo não entenda.   Há 
estudos que demonstram que os consumidores já não entendem algumas das informações 
presentes nos rótulos.   No que diz respeito à alimentação, os consumidores usam calorias em 
vez de joules, que é a medida preferida dos cientistas e que, por isso, se encontra fora do 
âmbito do presente Regulamento.
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Alteração 273
Emma Mcclarkin

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

Texto da Comissão Alteração

Este ponto não prejudica a existência de 
legislação comunitária específica.

Or. en

Justificação

Num Regulamento aplicável à informação alimentar “destinada aos consumidores”, é 
importante que não se exija a aposição de informações que o público-alvo não entenda.   Há 
estudos que demonstram que os consumidores já não entendem algumas das informações 
presentes nos rótulos.   No que diz respeito à alimentação, os consumidores usam calorias em 
vez de joules, que é a medida preferida dos cientistas e que, por isso, se encontra fora do 
âmbito do presente Regulamento.

Alteração 274
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Anexo X

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido.

Or. en

Justificação

As bebidas alcoólicas não recaem no âmbito de aplicação do presente Regulamento.
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Alteração 275
Othmar Karas

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
Folacina (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

Or. de

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).
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Alteração 276
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Anexo XI – Parte A – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

De um modo geral, a quantidade a tomar 
em consideração para decidir o que 
constitui uma quantidade significativa
corresponde a 15% da dose diária 
recomendada especificada no ponto1 para 
100 g ou 100 ml ou por embalagem, caso 
esta apenas contenha uma porção.

Em geral: 

- 15% da DDR por 100g, ou por porção, para 
os sólidos;
- 7,5% da DDR para 100 ml ou dose de líquido;
5% da DDR por 100kcal (12% da DDR de 1 
MJ);  ou 
- uma quantidade prevista nas 
derrogações concedidas nos termos do 
artigo 6.º do Regulamento (CE) 
n.º 1925/2006 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 20 de Dezembro de 2006, 
relativo à adição de vitaminas, minerais e 
determinadas outras substâncias aos 
alimentos, ou a embalagem, caso esta 
apenas contenha uma porção ou a 
quantidade e o número de porções sejam 
claramente mencionados no recipiente, 
devem ser tomadas em consideração para 
decidir o que constitui uma quantidade 
significativa.

Or. en

Justificação

Para as bebidas, que podem ser consumidas em maiores quantidades do que os alimentos 
sólidos, 15% da DDR é um nível demasiado elevado para ser considerado uma quantidade 
"significativa". Em conformidade com o Codex Alimentarius, um valor mais razoável seria 
7,5% por 100 ml ou por porção (sem a limitação resultante do facto de que a embalagem 
pode conter uma única porção).
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Tomando em consideração a abordagem do Codex, haverá que incorporar as disposições 
necessárias para determinar a quantidade significativa com base nas noções de "por porção" 
ou "por dose" (o que é especialmente importante para os géneros alimentícios consumidos em 
porções superiores a 100 g).
Por exemplo: um consumidor que ingira 200 g (= tamanho da porção média) de feijão verde 
(que é um produto de baixo valor calórico, com 20 kcal/100g) satisfaz 15% das suas 
necessidades em vitamina B9, ao passo que o conteúdo de vitamina B9 (8% de RDI/100 g) 
não permite que se afirme que o produto é uma "fonte de vitamina B9". Porém, se o conteúdo 
de vitamina B9 for expresso tomando como referência 100 kcal, então, já abrangerá, 
aproximadamente, 40% de RDI.

Alteração 277
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Anexo II - 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/g.

- salatrim 6 kcal/g

- álcool (etanol) 7 kcal/g —
29 kJ/g.

- álcool (etanol) 7 kcal/g

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

- ácidos orgânicos 3 kcal/g

Or. de

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".
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Alteração 278
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Anexo XIII - parte A - introdução e tabela

Texto da Comissão Alteração

As unidades a utilizar na declaração
nutricional serão as seguintes:

As unidades a utilizar no rótulo nutricional 
serão as seguintes:

- energia kJ e kcal - energia kcal

- matérias gordas, gramas (g) - matérias gordas, gramas (g)
- glícidos - glícidos

- fibras 
alimentares

- fibras 
alimentares

- proteínas - proteínas

- sal - sódio,

- vitaminas e sais 
minerais

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

- vitaminas e sais 
minerais

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

- outras 
substâncias

unidades 
apropriadas a 
cada substância 
em causa

- outras 
substâncias

unidades 
apropriadas a 
cada substância 
em causa

Or. de

Justificação

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz;
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.
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Alteração 279
Emma Mcclarkin

Proposta de regulamento
Anexo XIII – Parte A – Quadro – linha 1

Texto da Comissão Alteração

- Energia kJ e kcal - Energia kcal

Or. en

Alteração 280
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Anexo XIII – Parte B-A (nova)

Texto da 
Comissão

Alteração

PARTE B-A – LEGIBILIDADE
Devem ser considerados os critérios seguintes na concepção dos rótulos. 
Caso um ou mais critérios não possam ser cumpridos, haverá que aplicar 
um corpo de letra de 3 mm.
Critérios Instruções A evitar
Contraste Texto preto sobre 

fundo branco, ou 
com um bom 
contraste de tom.

Texto escuro sobre 
fundo escuro. 
Caracteres claros 
sobre fundo claro. 
Combinação 
verde/vermelho ou 
outras que 
dificultem a leitura 
a pessoas 
daltónicas.

Tipo e formato do 
texto

Caracteres de tipo 
aberto, como o 
Arial, para as letras. 
Negrito, se a 
qualidade de 
impressão for 
mantida.

Fontes adornadas. 
Sombreado
Itálico

“Layout” Texto iniciado e Quebra automática 
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alinhado à esquerda de texto ("text 
wrapping")

Qualidade da 
impressão, 
dependendo do 
método

Para sistemas de 
impressão que 
possam dar origem 
a uma menor 
qualidade de 
impressão, pode ser 
necessário ter 
cuidado para 
conseguir uma boa 
nitidez e resolução 
do texto, bem como 
um bom 
alinhamento e 
registo de cor.

Espaço em branco 
à volta do texto

Espaço adequado 
em torno da 
impressão

Superfícies Superfície de 
impressão com 
aspecto mate

Superfícies 
metálicas e 
brilhantes. 
Superfícies rugosas.

Or. en

Justificação

Este novo Anexo acrescenta uma série de critérios de legibilidade que devem ser tidos em 
conta na concepção dos rótulos.

Alteração 281
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Anexo XIII - parte C - tabela

Texto da Comissão Alteração

- energia kJ e kcal - energia kcal
- proteínas g
- glícidos g

dos quais:
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- açúcares; g
- polióis; g
- amido g

- matérias gordas g - matérias gordas

dos quais dos quais:
- ácidos gordos 
saturados

g - ácidos gordos 
saturados

g

- ácidos gordos 
trans

g

- ácidos gordos 
monoinsaturados

g - ácidos gordos 
monoinsaturados

g

- ácidos gordos 
polinsaturados

g - ácidos gordos 
polinsaturados

g

- ácidos gordos 
trans

g

- colesterol mg
- glícidos g

dos quais:
- açúcares g
- polióis g
- amido g
- fibras 
alimentares

g - fibras 
alimentares

g

- proteínas g
- sal g - sódio g
- vitaminas e sais 
minerais

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

- vitaminas * e 
sais minerais
*é permitida a 
abreviatura 'vit.'

as unidades 
indicadas no 

ponto 1 da parte 
A do anexo XI

- outras 
substâncias

unidades 
apropriadas a 

cada substância 
em causa

Or. de

Justificação

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich:
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Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“.
Anpassung der Stoffbezeichnungen („trans-Fettsäuren“, Polyole) und Ergänzung der Liste 
(Cholesterin).
Gebräuchliche Abkürzungen wie etwa „Vit.“ für „Vitamine“ sollten insb. bei multilingualen 
Packungen  zulässig sein.

Alteração 282
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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 Colunas 3D

Modelo 1 + 4
Variante 1
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Variante 2

Or. de

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.


