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Alteração 20
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativo aos alimentos para 
lactentes e crianças jovens e alimentos 
destinados a fins medicinais específicos
(apresentado pela Comissão nos termos do 
artigo 114.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia) (Texto 
relevante para efeitos do EEE)

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativo aos alimentos para 
lactentes e crianças jovens, alimentos 
destinados a fins medicinais específicos e 
outros alimentos para nutrição 
especializada (apresentado pela Comissão 
nos termos do artigo 114.° do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. en

Justificação

Some essential guarantees that are offered in the current dietetic Framework Directive 
(2009/39/EC) and under its relevant Vertical Directives have been removed in this proposal 
to the detriment of vulnerable consumers. These consumers require foods that are specially 
formulated to provide specialised nutrition and to help them in the dietary management of 
specific conditions., The Commission’s proposal risks weakening the health and safety of 
these consumer groups by restricting the scope of the Proposed Regulation, thus restricting 
possibilities for future innovation based on scientific developments. It is therefore necessary 
to re-introduce the concept of food intended for specialised nutrition. This is aligned with the 
current Codex standard for foods for special dietary uses (146-1985).

Alteração 21
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativo aos alimentos para 
lactentes e crianças jovens e alimentos 
destinados a fins medicinais específicos

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativo aos alimentos para 
lactentes e crianças jovens, alimentos 
destinados a fins medicinais específicos e 
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(apresentado pela Comissão nos termos do 
artigo 114.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia) (Texto 
relevante para efeitos do EEE)

outros alimentos destinados a fins 
nutricionais específicos (apresentado pela 
Comissão nos termos do artigo 114.° do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia) (Texto relevante para efeitos do 
EEE)

Or. fr

Alteração 22
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativo aos alimentos para 
lactentes e crianças jovens e alimentos 
destinados a fins medicinais específicos
(apresentado pela Comissão nos termos do 
artigo 114.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia) (Texto 
relevante para efeitos do EEE)

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativo aos alimentos para 
lactentes e crianças jovens, alimentos 
destinados a fins medicinais específicos e 
destinados a serem utilizados em dietas de 
restrição calórica para redução de peso 
(apresentado pela Comissão nos termos do 
artigo 114.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia) (Texto 
relevante para efeitos do EEE)

Or. fr

Alteração 23
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativo aos alimentos para 
lactentes e crianças jovens e alimentos 
destinados a fins medicinais específicos

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativo aos alimentos para 
lactentes e crianças jovens, alimentos 
destinados a fins medicinais específicos e 
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(apresentado pela Comissão nos termos do 
artigo 114.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia) (Texto 
relevante para efeitos do EEE)

géneros alimentícios destinados a pessoas 
com intolerância ao glúten (apresentado 
pela Comissão nos termos do artigo 114.° 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia) (Texto relevante para 
efeitos do EEE)

Or. en

Justificação

Os celíacos são consumidores vulneráveis. A doença celíaca é uma patologia que requer, 
sendo a única terapia hoje conhecida, que se siga durante toda a vida uma dieta que exclui 
totalmente o glúten. Por conseguinte, o produto isento de glúten destina-se a um segmento 
vulnerável da população, e a proposta da Comissão pode pôr em risco a saúde e a segurança 
desses consumidores ao restringir o âmbito de aplicação da proposta de regulamento.

Alteração 24
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) A garantia de produtos alimentares 
seguros e sãos, nomeadamente quando se 
destinam a grupos de consumidores 
vulneráveis como os lactentes e as 
crianças jovens, constitui um critério 
essencial para a sua livre circulação e o 
bom funcionamento do mercado interno, 
contribuindo significativamente para a 
saúde e o bem-estar dos cidadãos e para os 
seus interesses sociais e económicos.

Or. en

Alteração 25
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2009/39/CE prevê a possível 
adoção de disposições específicas 
relativamente às seguintes duas categorias 
específicas de alimentos que correspondem 
à definição de géneros alimentícios 
destinados a uma alimentação especial:
«alimentos adaptados a um esforço 
muscular intenso, sobretudo para 
desportistas» e «alimentos destinados a 
pessoas que sofrem de perturbações do 
metabolismo dos glúcidos (diabetes)». No 
que se refere aos alimentos adaptados a um 
esforço muscular intenso, não se chegou a 
qualquer conclusão positiva para o 
desenvolvimento de disposições 
específicas, devido a opiniões divergentes 
entre os Estados-Membros e as partes 
interessadas quanto ao âmbito da legislação 
específica, o número de subcategorias dos 
alimentos a incluir, os critérios para 
estabelecer requisitos em matéria de 
composição e o respetivo impacto 
potencial sobre a inovação no 
desenvolvimento dos produtos. No que diz 
respeito a disposições específicas para os 
alimentos destinados a pessoas que sofrem 
de perturbações do metabolismo dos 
glúcidos (diabetes), um relatório da 
Comissão conclui que não existe uma base 
científica para fixar requisitos específicos 
em matéria de composição.

(7) A Diretiva 2009/39/CE prevê a possível 
adoção de disposições específicas 
relativamente às seguintes duas categorias 
específicas de alimentos que correspondem 
à definição de géneros alimentícios 
destinados a uma alimentação especial:
«alimentos adaptados a um esforço 
muscular intenso, sobretudo para 
desportistas» e «alimentos destinados a 
pessoas que sofrem de perturbações do 
metabolismo dos glúcidos (diabetes)». No 
que se refere aos alimentos adaptados a um 
esforço muscular intenso, não se chegou a 
qualquer conclusão positiva para o 
desenvolvimento de disposições 
específicas, devido a opiniões divergentes 
entre os Estados-Membros e as partes 
interessadas quanto ao âmbito da legislação 
específica. Contudo, estas divergências 
têm dado origem a medidas nacionais que 
dificultam a realização do mercado 
interno e que, portanto, necessitam de 
uma resposta legislativa adequada. Além 
disso, há que tomar medidas para 
assegurar que o Regulamento (EU) n.º 
1169/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativo à prestação de informação aos 
consumidores sobre os géneros 
alimentícios1 possa garantir uma 
estratégia coerente e eficaz para a 
proteção dos desportistas antes de 
abandonar totalmente a ideia de 
legislação específica.  O objetivo 
específico é satisfazer a procura elevada 
por parte dos desportistas e clarificar as 
disposições relevantes em matéria de 
rotulagem. No que diz respeito aos 
alimentos para desportistas, isto significa 
que: o Regulamento (UE) n.º 1169/2011 
necessita de ser alterado; há que ter em 
conta os perfis nutricionais específicos 
dos alimentos destinados aos desportistas 
ao estabelecer os perfis nutricionais 
referidos no artigo 4.º do Regulamento 
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(CE) n.º 1924/2006 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de 
dezembro de 2006, relativo às alegações 
nutricionais e de saúde sobre os 
alimentos2; é preciso ter em conta a 
existência de alegações nutricionais que 
sejam relevantes para os desportistas, mas 
proibidas para o público em geral ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 
1924/2006 ("alto conteúdo de hidratos de 
carbono" ou "rico em sódio", por 
exemplo); há que estabelecer condições 
específicas para a utilização de nutrientes 
e outras substâncias nos alimentos 
destinados aos desportistas ao abrigo 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 alimentos3; e é necessária 
a garantia de que não contenham 
ingredientes que possam ser classificados 
como substâncias dopantes. No que diz 
respeito a disposições específicas para os 
alimentos destinados a pessoas que sofrem 
de perturbações do metabolismo dos 
glúcidos (diabetes), um relatório da 
Comissão conclui que não existe uma base 
científica para fixar requisitos específicos 
em matéria de composição.

____________________
1 JO L 304 de 22.11.2011, p. 18.
2 JO L 404 de 30.12.2006, p. 9.
3 JO L 404 de 30.12.2006, p. 26.

Or. fr

Alteração 26
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2009/39/CE prevê a possível 
adoção de disposições específicas 
relativamente às seguintes duas categorias 
específicas de alimentos que correspondem 
à definição de géneros alimentícios 
destinados a uma alimentação especial:
«alimentos adaptados a um esforço 
muscular intenso, sobretudo para 
desportistas» e «alimentos destinados a 
pessoas que sofrem de perturbações do 
metabolismo dos glúcidos (diabetes)». No 
que se refere aos alimentos adaptados a um 
esforço muscular intenso, não se chegou a 
qualquer conclusão positiva para o 
desenvolvimento de disposições 
específicas, devido a opiniões divergentes 
entre os Estados-Membros e as partes 
interessadas quanto ao âmbito da legislação 
específica, o número de subcategorias dos 
alimentos a incluir, os critérios para 
estabelecer requisitos em matéria de 
composição e o respetivo impacto 
potencial sobre a inovação no 
desenvolvimento dos produtos. No que diz 
respeito a disposições específicas para os 
alimentos destinados a pessoas que sofrem 
de perturbações do metabolismo dos 
glúcidos (diabetes), um relatório da 
Comissão conclui que não existe uma base 
científica para fixar requisitos específicos 
em matéria de composição.

(7) A Diretiva 2009/39/CE prevê a possível 
adoção de disposições específicas 
relativamente às seguintes duas categorias 
específicas de alimentos que correspondem 
à definição de géneros alimentícios 
destinados a uma alimentação especial:
«alimentos adaptados a um esforço 
muscular intenso, sobretudo para 
desportistas» e «alimentos destinados a 
pessoas que sofrem de perturbações do 
metabolismo dos glúcidos (diabetes)». No 
que se refere aos alimentos adaptados a um 
esforço muscular intenso, ainda não se 
chegou a qualquer conclusão positiva para 
o desenvolvimento de disposições 
específicas, devido a opiniões divergentes 
entre os Estados-Membros e as partes 
interessadas quanto ao âmbito da legislação 
específica. Dado existir um problema 
concreto no respeitante à harmonização 
deste setor do mercado alimentar na UE, 
uma procura elevada por parte dos 
desportistas e a necessidade de clarificar 
as disposições relevantes em matéria de 
rotulagem, até 2015, a Comissão, após 
consulta à Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos, deve atualizar 
o relatório de 28 de fevereiro de 2001 
sobre os alimentos em causa e, se 
necessário, apresentar propostas. No que 
diz respeito a disposições específicas para 
os alimentos destinados a pessoas que 
sofrem de perturbações do metabolismo 
dos glúcidos (diabetes), um relatório da 
Comissão conclui que não existe uma base 
científica para fixar requisitos específicos 
em matéria de composição.

Or. fr

Alteração 27
Robert Rochefort
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Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2009/39/CE prevê a possível 
adoção de disposições específicas 
relativamente às seguintes duas categorias 
específicas de alimentos que correspondem 
à definição de géneros alimentícios 
destinados a uma alimentação especial:
«alimentos adaptados a um esforço 
muscular intenso, sobretudo para 
desportistas» e «alimentos destinados a 
pessoas que sofrem de perturbações do 
metabolismo dos glúcidos (diabetes)». No 
que se refere aos alimentos adaptados a um 
esforço muscular intenso, não se chegou a 
qualquer conclusão positiva para o 
desenvolvimento de disposições 
específicas, devido a opiniões divergentes 
entre os Estados-Membros e as partes 
interessadas quanto ao âmbito da legislação 
específica, o número de subcategorias dos 
alimentos a incluir, os critérios para 
estabelecer requisitos em matéria de 
composição e o respetivo impacto 
potencial sobre a inovação no 
desenvolvimento dos produtos. No que diz 
respeito a disposições específicas para os 
alimentos destinados a pessoas que sofrem 
de perturbações do metabolismo dos 
glúcidos (diabetes), um relatório da 
Comissão conclui que não existe uma base 
científica para fixar requisitos específicos 
em matéria de composição.

(7) A Diretiva 2009/39/CE prevê a possível 
adoção de disposições específicas 
relativamente às seguintes duas categorias 
específicas de alimentos que correspondem 
à definição de géneros alimentícios 
destinados a uma alimentação especial:
«alimentos adaptados a um esforço 
muscular intenso, sobretudo para 
desportistas» e «alimentos destinados a 
pessoas que sofrem de perturbações do 
metabolismo dos glúcidos (diabetes)». No 
que se refere aos alimentos adaptados a um 
esforço muscular intenso, não se chegou a 
qualquer conclusão positiva para o 
desenvolvimento de disposições 
específicas, devido a opiniões divergentes 
entre os Estados-Membros e as partes 
interessadas quanto ao âmbito da legislação 
específica. Dado existir um problema 
concreto no respeitante à harmonização 
deste setor do mercado alimentar na UE, 
uma procura elevada por parte dos 
desportistas e a necessidade de clarificar 
as disposições relevantes em matéria de 
rotulagem, até 2015, a Comissão, após 
consulta à Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos, deve atualizar 
o relatório de 28 de fevereiro de 2001 
sobre os alimentos em causa e, se 
necessário, apresentar propostas. No que 
diz respeito a disposições específicas para 
os alimentos destinados a pessoas que 
sofrem de perturbações do metabolismo 
dos glúcidos (diabetes), um relatório da 
Comissão conclui que não existe uma base 
científica para fixar requisitos específicos 
em matéria de composição.

Or. fr
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Alteração 28
Olga Sehnalová

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2009/39/CE prevê a possível 
adoção de disposições específicas 
relativamente às seguintes duas categorias 
específicas de alimentos que correspondem 
à definição de géneros alimentícios 
destinados a uma alimentação especial:
«alimentos adaptados a um esforço 
muscular intenso, sobretudo para 
desportistas» e «alimentos destinados a 
pessoas que sofrem de perturbações do 
metabolismo dos glúcidos (diabetes)». No 
que se refere aos alimentos adaptados a um 
esforço muscular intenso, não se chegou a 
qualquer conclusão positiva para o 
desenvolvimento de disposições 
específicas, devido a opiniões divergentes 
entre os Estados-Membros e as partes 
interessadas quanto ao âmbito da legislação 
específica, o número de subcategorias dos 
alimentos a incluir, os critérios para 
estabelecer requisitos em matéria de 
composição e o respetivo impacto 
potencial sobre a inovação no 
desenvolvimento dos produtos. No que diz 
respeito a disposições específicas para os 
alimentos destinados a pessoas que sofrem 
de perturbações do metabolismo dos 
glúcidos (diabetes), um relatório da 
Comissão conclui que não existe uma base 
científica para fixar requisitos específicos 
em matéria de composição.

(7) A Diretiva 2009/39/CE prevê a possível 
adoção de disposições específicas 
relativamente às seguintes duas categorias 
específicas de alimentos que correspondem 
à definição de géneros alimentícios 
destinados a uma alimentação especial:
«alimentos adaptados a um esforço 
muscular intenso, sobretudo para 
desportistas» e «alimentos destinados a 
pessoas que sofrem de perturbações do 
metabolismo dos glúcidos (diabetes)». No 
que se refere aos alimentos adaptados a um 
esforço muscular intenso, não se chegou a 
qualquer conclusão positiva para o 
desenvolvimento de disposições 
específicas, devido a opiniões divergentes 
entre os Estados-Membros e as partes 
interessadas quanto ao âmbito da legislação 
específica, o número de subcategorias dos 
alimentos a incluir, os critérios para 
estabelecer requisitos em matéria de 
composição e o respetivo impacto 
potencial sobre a inovação no 
desenvolvimento dos produtos. Os 
«alimentos adaptados a um esforço 
muscular intenso, sobretudo para 
desportistas», devem, portanto, ser 
regulamentados ao abrigo da Diretiva 
2002/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 10 de junho de 2002, 
relativa à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos 
suplementos alimentares1 a fim de 
melhorar o funcionamento do mercado 
interno e de oferecer um nível mais 
elevado de proteção do consumidor. É 
necessário apoiar as inovações, mantendo 
simultaneamente um nível elevado de 
proteção do consumidor. No que diz 
respeito a disposições específicas para os 
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alimentos destinados a pessoas que sofrem 
de perturbações do metabolismo dos 
glúcidos (diabetes), um relatório da 
Comissão conclui que não existe uma base 
científica para fixar requisitos específicos 
em matéria de composição.

____________________
1 JO L 183 de 12.7.2002, p. 51.

Or. en

Justificação

Both the Commission and the Rapporteur propose to include 'food intended to meet the 
expenditure of intense muscular effort, especially for sportsmen' in the Nutrition and Health 
Claims Regulation. In the case of Nutrition and Health Claims Regulation, only the effect of 
claim is assessed (if the claim was actually shown or not) but the safety of particular 
substances is not evaluated. In the case of food intended to meet the expenditure of intense 
muscular effort, especially for sportsmen, safety is a very important factor in connection with 
the effect of food on final consumer. Shifting this category under supplements would fulfil all 
necessary requirements - for labeling and advertising the Regulation (EC) No 1924/2006 
would be respected, and at the same time a minimum rules with regard to safety would be set.

Alteração 29
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2009/39/CE prevê a possível 
adoção de disposições específicas 
relativamente às seguintes duas categorias 
específicas de alimentos que correspondem 
à definição de géneros alimentícios 
destinados a uma alimentação especial:
«alimentos adaptados a um esforço 
muscular intenso, sobretudo para 
desportistas» e «alimentos destinados a 
pessoas que sofrem de perturbações do 
metabolismo dos glúcidos (diabetes)». No 
que se refere aos alimentos adaptados a um 
esforço muscular intenso, não se chegou a 
qualquer conclusão positiva para o 

(7) A Diretiva 2009/39/CE prevê a possível 
adoção de disposições específicas 
relativamente às seguintes duas categorias 
específicas de alimentos que correspondem 
à definição de géneros alimentícios 
destinados a uma alimentação especial:
«alimentos adaptados a um esforço 
muscular intenso, sobretudo para 
desportistas» e «alimentos destinados a 
pessoas que sofrem de perturbações do 
metabolismo dos glúcidos (diabetes)». No 
que se refere aos alimentos adaptados a um 
esforço muscular intenso, não se chegou a 
qualquer conclusão positiva para o 
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desenvolvimento de disposições 
específicas, devido a opiniões divergentes 
entre os Estados-Membros e as partes 
interessadas quanto ao âmbito da legislação 
específica, o número de subcategorias dos 
alimentos a incluir, os critérios para 
estabelecer requisitos em matéria de 
composição e o respetivo impacto 
potencial sobre a inovação no 
desenvolvimento dos produtos. No que diz 
respeito a disposições específicas para os 
alimentos destinados a pessoas que sofrem 
de perturbações do metabolismo dos 
glúcidos (diabetes), um relatório da
Comissão conclui que não existe uma base 
científica para fixar requisitos específicos 
em matéria de composição.

desenvolvimento de disposições 
específicas, devido a opiniões divergentes 
entre os Estados-Membros e as partes 
interessadas quanto ao âmbito da legislação 
específica, o número de subcategorias dos 
alimentos a incluir, os critérios para 
estabelecer requisitos em matéria de 
composição e o respetivo impacto 
potencial sobre a inovação no 
desenvolvimento dos produtos. A fim de 
melhorar o funcionamento do mercado 
interno e de reforçar a proteção do 
consumidor, estimulando em simultâneo a 
inovação, os "alimentos para 
desportistas" devem doravante ser 
regulados ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1924/2006 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, 
relativo às alegações nutricionais e de 
saúde sobre os alimentos1 e cumprir os 
requisitos nele dispostos. No que diz 
respeito a disposições específicas para os 
alimentos destinados a pessoas que sofrem 
de perturbações do metabolismo dos 
glúcidos (diabetes), um relatório da 
Comissão conclui que não existe uma base 
científica para fixar requisitos específicos 
em matéria de composição.

____________________
1 JO L 404 de 30.12.2006, p. 9.

Or. en

Alteração 30
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Assim, o conceito de «géneros 
alimentícios destinados a uma 
alimentação especial» deve ser suprimido
e a Diretiva 2009/39/CE deve ser 

(13) Assim, o conceito de «nutrição 
especializada» deve ser mantido, mas 
estritamente limitado aos produtos que 
possam demonstrar a sua capacidade 
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substituída pelo presente ato. Para 
simplificar a sua aplicação e assegurar a 
coerência em todos os Estados-Membros, o 
presente ato deve assumir a forma de um 
regulamento.

única para satisfazer as necessidades 
nutricionais específicas de grupos 
vulneráveis da população, que, de outro 
modo, não poderiam ser colocados no 
mercado ao abrigo da atual legislação da 
União e cuja harmonização assegura a 
livre circulação desses alimentos de forma 
satisfatória. A Diretiva 2009/39/CE deve 
ser substituída pelo presente ato. Para 
simplificar a sua aplicação e assegurar a 
coerência em todos os Estados-Membros, o 
presente ato deve assumir a forma de um 
regulamento.

Or. en

Justificação

Algumas garantias essenciais oferecidas no âmbito da atual diretiva-quadro relativa aos 
alimentos dietéticos (2009/39/CE) e das diretivas verticais associadas foram suprimidas em 
detrimento dos consumidores vulneráveis, que necessitam de alimentos especialmente 
formulados para oferecer nutrição especializada e para os ajudar na gestão dietética de 
condições específicas. 

Alteração 31
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Um número limitado de categorias de 
alimentos constitui a única fonte alimentar 
para certos grupos da população ou 
representa uma fonte alimentar parcial; 
estas categorias de alimentos são 
fundamentais para a gestão de 
determinadas condições e/ou são essenciais 
para manter a adequação nutricional 
pretendida para certos grupos vulneráveis 
bem definidos da população. Estas 
categorias de alimentos incluem fórmulas 
para lactentes e fórmulas de transição, 
alimentos transformados à base de cereais 
e alimentos para bebés e alimentos para 

(15) Um número limitado de categorias de 
alimentos constitui a única fonte alimentar 
para certos grupos da população ou 
representa uma fonte alimentar parcial; 
estas categorias de alimentos são 
fundamentais para a gestão de 
determinadas condições e/ou são essenciais 
para manter a adequação nutricional 
pretendida para certos grupos vulneráveis 
bem definidos da população. Estas 
categorias de alimentos incluem fórmulas 
para lactentes e fórmulas de transição, 
alimentos transformados à base de cereais 
e alimentos para bebés, bebidas lácteas 
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fins medicinais específicos. A experiência 
demonstrou que as disposições 
estabelecidas na Diretiva 2006/141/CE da 
Comissão, na Diretiva 2006/125/CE da 
Comissão e na Diretiva 1999/21/CE da 
Comissão garantem a livre circulação 
desses alimentos de forma satisfatória, ao 
mesmo tempo que asseguram um alto nível 
de proteção da saúde pública. Por 
conseguinte, é apropriado que o presente 
regulamento incida sobre os requisitos 
gerais em matéria de composição e 
informação no que diz respeito a fórmulas 
para lactentes, fórmulas de transição, 
alimentos transformados à base de cereais 
e alimentos para bebés destinados a 
lactentes e crianças jovens e alimentos para 
fins medicinais específicos, tendo em conta 
a Diretiva 2006/141/CE da Comissão, a 
Diretiva 2006/125/CE da Comissão e a 
Diretiva 1999/21/CE da Comissão.

para crianças jovens, alimentos para fins 
medicinais específicos, alimentos para 
redução e controlo do peso, alimentos 
adaptados a um esforço muscular intenso 
e géneros alimentícios destinados a 
pessoas com intolerância ao glúten. A 
experiência demonstrou que as disposições 
estabelecidas na Diretiva 2006/141/CE da 
Comissão, na Diretiva 2006/125/CE da 
Comissão, na Diretiva 1999/21/CE da 
Comissão, no Regulamento (CE) n.º 
41/2009 da Comissão e na Diretiva 
96/8/CE da Comissão garantem a livre 
circulação desses alimentos de forma 
satisfatória, ao mesmo tempo que 
asseguram um alto nível de proteção da 
saúde pública. Por conseguinte, é 
apropriado que o presente regulamento 
incida sobre os requisitos gerais em 
matéria de composição e informação no 
que diz respeito a fórmulas para lactentes, 
fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés destinados a lactentes 
e crianças jovens, bebidas lácteas para 
crianças jovens, alimentos para fins 
medicinais específicos, alimentos para 
redução e controlo do peso, alimentos 
adaptados a um esforço muscular intenso 
e géneros alimentícios destinados a 
pessoas com intolerância ao glúten, tendo 
em conta a Diretiva 2006/141/CE da 
Comissão, a Diretiva 2006/125/CE da 
Comissão, a Diretiva 1999/21/CE da 
Comissão, a Diretiva 96/8/CE da 
Comissão e o Regulamento (CE) n.º 
41/2009 da Comissão. Além disso, o 
conceito de «nutrição especializada» deve 
ser mantido e estritamente limitado aos 
produtos que demonstrem a sua 
capacidade única para satisfazer as 
necessidades nutricionais específicas de 
grupos vulneráveis da população, que, de 
outro modo, não poderiam ser colocados 
no mercado ao abrigo da atual legislação 
da União.

Or. en
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Justificação

A proposta da Comissão, ao restringir o âmbito de aplicação, pode pôr em risco a saúde e a 
segurança destes grupos de consumidores e reduzir as possibilidades de inovação futura com 
base nos desenvolvimentos científicos. É, portanto, necessário reintroduzir o conceito de 
alimentos para nutrição especializada. Tal estaria em harmonia com a norma Codex em 
vigor para os alimentos destinados a fins dietéticos específicos (146-1985).

Alteração 32
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Um número limitado de categorias de 
alimentos constitui a única fonte alimentar 
para certos grupos da população ou 
representa uma fonte alimentar parcial; 
estas categorias de alimentos são 
fundamentais para a gestão de 
determinadas condições e/ou são essenciais 
para manter a adequação nutricional 
pretendida para certos grupos vulneráveis 
bem definidos da população. Estas 
categorias de alimentos incluem fórmulas 
para lactentes e fórmulas de transição, 
alimentos transformados à base de cereais 
e alimentos para bebés e alimentos para 
fins medicinais específicos. A experiência 
demonstrou que as disposições 
estabelecidas na Diretiva 2006/141/CE da 
Comissão, na Diretiva 2006/125/CE da 
Comissão e na Diretiva 1999/21/CE da 
Comissão garantem a livre circulação 
desses alimentos de forma satisfatória, ao 
mesmo tempo que asseguram um alto nível 
de proteção da saúde pública. Por 
conseguinte, é apropriado que o presente 
regulamento incida sobre os requisitos 
gerais em matéria de composição e
informação no que diz respeito a fórmulas 
para lactentes, fórmulas de transição, 
alimentos transformados à base de cereais 
e alimentos para bebés destinados a 

(15) Um número limitado de categorias de 
alimentos constitui a única fonte alimentar 
para certos grupos da população ou 
representa uma fonte alimentar parcial; 
estas categorias de alimentos são 
fundamentais para a gestão de 
determinadas condições e/ou são essenciais 
para manter a adequação nutricional 
pretendida para certos grupos vulneráveis 
bem definidos da população. Estas 
categorias de alimentos incluem fórmulas 
para lactentes e fórmulas de transição, 
alimentos transformados à base de cereais 
e alimentos para bebés, alimentos para fins 
medicinais específicos e géneros 
alimentícios destinados a pessoas com 
intolerância ao glúten. A experiência 
demonstrou que as disposições 
estabelecidas na Diretiva 2006/141/CE da 
Comissão, na Diretiva 2006/125/CE da 
Comissão, na Diretiva 1999/21/CE da 
Comissão e no Regulamento (CE) n.º 
41/2009 da Comissão garantem a livre 
circulação desses alimentos de forma 
satisfatória, ao mesmo tempo que 
asseguram um alto nível de proteção da 
saúde pública. Por conseguinte, é 
apropriado que o presente regulamento 
incida sobre os requisitos gerais em 
matéria de composição e informação no 
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lactentes e crianças jovens e alimentos para 
fins medicinais específicos, tendo em conta 
a Diretiva 2006/141/CE da Comissão, a 
Diretiva 2006/125/CE da Comissão e a 
Diretiva 1999/21/CE da Comissão.

que diz respeito a fórmulas para lactentes, 
fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés destinados a lactentes 
e crianças jovens, alimentos para fins 
medicinais específicos e géneros 
alimentícios destinados a pessoas com 
intolerância ao glúten, tendo em conta a 
Diretiva 2006/141/CE da Comissão, a 
Diretiva 2006/125/CE da Comissão, a 
Diretiva 1999/21/CE da Comissão e o 
Regulamento (CE) n.º 41/2009 da 
Comissão. Além disso, o conceito de 
«nutrição especializada» deve ser mantido 
e estritamente limitado aos produtos que
demonstrem a sua capacidade única para 
satisfazer as necessidades nutricionais 
específicas de grupos vulneráveis da 
população, que, de outro modo, não 
poderiam ser colocados no mercado ao 
abrigo da atual legislação da União.

Or. en

Alteração 33
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Um número limitado de categorias de 
alimentos constitui a única fonte alimentar 
para certos grupos da população ou 
representa uma fonte alimentar parcial; 
estas categorias de alimentos são 
fundamentais para a gestão de 
determinadas condições e/ou são essenciais 
para manter a adequação nutricional 
pretendida para certos grupos vulneráveis 
bem definidos da população. Estas 
categorias de alimentos incluem fórmulas 
para lactentes e fórmulas de transição, 
alimentos transformados à base de cereais 
e alimentos para bebés e alimentos para 

(15) Um número limitado de categorias de 
alimentos constitui a única fonte alimentar 
para certos grupos da população ou 
representa uma fonte alimentar parcial; 
estas categorias de alimentos são 
fundamentais para a gestão de 
determinadas condições e/ou são essenciais 
para manter a adequação nutricional 
pretendida para certos grupos vulneráveis 
bem definidos da população. Estas 
categorias de alimentos incluem fórmulas 
para lactentes e fórmulas de transição, 
alimentos transformados à base de cereais 
e alimentos para bebés, alimentos para fins 
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fins medicinais específicos. A experiência 
demonstrou que as disposições 
estabelecidas na Diretiva 2006/141/CE da 
Comissão, na Diretiva 2006/125/CE da 
Comissão e na Diretiva 1999/21/CE da 
Comissão garantem a livre circulação 
desses alimentos de forma satisfatória, ao 
mesmo tempo que asseguram um alto nível 
de proteção da saúde pública. Por 
conseguinte, é apropriado que o presente 
regulamento incida sobre os requisitos 
gerais em matéria de composição e 
informação no que diz respeito a fórmulas 
para lactentes, fórmulas de transição, 
alimentos transformados à base de cereais 
e alimentos para bebés destinados a 
lactentes e crianças jovens e alimentos para 
fins medicinais específicos, tendo em conta
a Diretiva 2006/141/CE da Comissão, a 
Diretiva 2006/125/CE da Comissão e a 
Diretiva 1999/21/CE da Comissão.

medicinais específicos e géneros 
alimentícios destinados a pessoas com 
intolerância ao glúten. A experiência 
demonstrou que as disposições 
estabelecidas na Diretiva 2006/141/CE da 
Comissão, na Diretiva 2006/125/CE da 
Comissão, na Diretiva 1999/21/CE da 
Comissão e no Regulamento (CE) n.º 
41/2009 da Comissão garantem a livre 
circulação desses alimentos de forma 
satisfatória, ao mesmo tempo que 
asseguram um alto nível de proteção da 
saúde pública. Por conseguinte, é 
apropriado que o presente regulamento 
incida sobre os requisitos gerais em 
matéria de composição e informação no 
que diz respeito a fórmulas para lactentes, 
fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés destinados a lactentes 
e crianças jovens, alimentos para fins 
medicinais específicos e géneros 
alimentícios destinados a pessoas com 
intolerância ao glúten, tendo em conta a 
Diretiva 2006/141/CE da Comissão, a 
Diretiva 2006/125/CE da Comissão, a 
Diretiva 1999/21/CE da Comissão e o 
Regulamento (CE) n.º 41/2009 da 
Comissão.

Or. en

Justificação

Os alimentos destinados a pessoas com a doença celíaca são reconhecidos pela norma Codex 
118-1979 rev 2008, recentemente revista. É necessário ter em consideração os alimentos 
isentos de glúten, visto constituírem a única forma de terapia para estas pessoas.

Alteração 34
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) Um número limitado de categorias de 
alimentos constitui a única fonte alimentar 
para certos grupos da população ou 
representa uma fonte alimentar parcial; 
estas categorias de alimentos são 
fundamentais para a gestão de 
determinadas condições e/ou são essenciais 
para manter a adequação nutricional 
pretendida para certos grupos vulneráveis 
bem definidos da população. Estas 
categorias de alimentos incluem fórmulas 
para lactentes e fórmulas de transição, 
alimentos transformados à base de cereais 
e alimentos para bebés e alimentos para 
fins medicinais específicos. A experiência 
demonstrou que as disposições 
estabelecidas na Diretiva 2006/141/CE da 
Comissão, na Diretiva 2006/125/CE da 
Comissão e na Diretiva 1999/21/CE da 
Comissão garantem a livre circulação 
desses alimentos de forma satisfatória, ao 
mesmo tempo que asseguram um alto nível 
de proteção da saúde pública. Por 
conseguinte, é apropriado que o presente 
regulamento incida sobre os requisitos 
gerais em matéria de composição e 
informação no que diz respeito a fórmulas 
para lactentes, fórmulas de transição, 
alimentos transformados à base de cereais 
e alimentos para bebés destinados a 
lactentes e crianças jovens e alimentos para 
fins medicinais específicos, tendo em conta
a Diretiva 2006/141/CE da Comissão, a 
Diretiva 2006/125/CE da Comissão e a 
Diretiva 1999/21/CE da Comissão.

(15) Um número limitado de categorias de 
alimentos constitui a única fonte alimentar 
para certos grupos da população ou 
representa uma fonte alimentar parcial; 
estas categorias de alimentos são 
fundamentais para a gestão de 
determinadas condições e/ou são essenciais 
para manter a adequação nutricional 
pretendida para certos grupos vulneráveis 
bem definidos da população. Estas 
categorias de alimentos incluem fórmulas 
para lactentes e fórmulas de transição, 
alimentos transformados à base de cereais 
e alimentos para bebés, alimentos para fins 
medicinais específicos e géneros 
alimentícios destinados a pessoas com 
intolerância ao glúten. A experiência 
demonstrou que as disposições 
estabelecidas nas diretivas 2006/141/CE, 
2006/125/CE e 1999/21/CE da Comissão e 
no Regulamento (CE) n.º 41/2009 da 
Comissão garantem a livre circulação 
desses alimentos de forma satisfatória, ao 
mesmo tempo que asseguram um alto nível 
de proteção da saúde pública. Por 
conseguinte, é apropriado que o presente 
regulamento incida sobre os requisitos 
gerais em matéria de composição e 
informação no que diz respeito a fórmulas 
para lactentes, fórmulas de transição, 
alimentos transformados à base de cereais 
e alimentos para bebés destinados a 
lactentes e crianças jovens, alimentos para 
fins medicinais específicos e géneros 
alimentícios destinados a pessoas com 
intolerância ao glúten, tendo em conta as 
diretivas 2006/141/CE, 2006/125/CE e 
1999/21/CE da Comissão, bem como o 
Regulamento (CE) n.º 41/2009 da 
Comissão.

Or. fr
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Alteração 35
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Um número limitado de categorias de 
alimentos constitui a única fonte alimentar 
para certos grupos da população ou 
representa uma fonte alimentar parcial; 
estas categorias de alimentos são 
fundamentais para a gestão de 
determinadas condições e/ou são essenciais 
para manter a adequação nutricional 
pretendida para certos grupos vulneráveis 
bem definidos da população. Estas 
categorias de alimentos incluem fórmulas 
para lactentes e fórmulas de transição, 
alimentos transformados à base de cereais 
e alimentos para bebés e alimentos para 
fins medicinais específicos. A experiência 
demonstrou que as disposições 
estabelecidas na Diretiva 2006/141/CE da 
Comissão, na Diretiva 2006/125/CE da 
Comissão e na Diretiva 1999/21/CE da 
Comissão garantem a livre circulação 
desses alimentos de forma satisfatória, ao 
mesmo tempo que asseguram um alto nível 
de proteção da saúde pública. Por 
conseguinte, é apropriado que o presente 
regulamento incida sobre os requisitos 
gerais em matéria de composição e 
informação no que diz respeito a fórmulas 
para lactentes, fórmulas de transição, 
alimentos transformados à base de cereais 
e alimentos para bebés destinados a 
lactentes e crianças jovens e alimentos para 
fins medicinais específicos, tendo em conta
a Diretiva 2006/141/CE da Comissão, a 
Diretiva 2006/125/CE da Comissão e a 
Diretiva 1999/21/CE da Comissão.

(15) Um número limitado de categorias de 
alimentos constitui a única fonte alimentar 
para certos grupos da população ou 
representa uma fonte alimentar parcial; 
estas categorias de alimentos são
fundamentais para a gestão de 
determinadas condições e/ou são essenciais 
para manter a adequação nutricional 
pretendida para certos grupos vulneráveis 
bem definidos da população. Estas 
categorias de alimentos incluem fórmulas 
para lactentes e fórmulas de transição, 
alimentos transformados à base de cereais 
e alimentos para bebés, alimentos para fins 
medicinais específicos e géneros 
alimentícios destinados a serem utilizados 
em dietas de restrição calórica para 
redução de peso. A experiência 
demonstrou que as disposições 
estabelecidas nas diretivas 2006/141/CE, 
2006/125/CE, 1999/21/CE e 96/8/CE da 
Comissão garantem a livre circulação 
desses alimentos de forma satisfatória, ao 
mesmo tempo que asseguram um alto nível 
de proteção da saúde pública. Por 
conseguinte, é apropriado que o presente 
regulamento incida sobre os requisitos 
gerais em matéria de composição e 
informação no que diz respeito a fórmulas 
para lactentes, fórmulas de transição, 
alimentos transformados à base de cereais 
e alimentos para bebés destinados a 
lactentes e crianças jovens, alimentos para 
fins medicinais específicos e géneros 
alimentícios destinados a serem utilizados 
em dietas de restrição calórica para 
redução de peso, tendo em conta as quatro 
diretivas acima mencionadas.

Or. fr
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Alteração 36
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Um número limitado de categorias de 
alimentos constitui a única fonte alimentar 
para certos grupos da população ou 
representa uma fonte alimentar parcial; 
estas categorias de alimentos são 
fundamentais para a gestão de 
determinadas condições e/ou são essenciais
para manter a adequação nutricional 
pretendida para certos grupos vulneráveis 
bem definidos da população. Estas 
categorias de alimentos incluem fórmulas 
para lactentes e fórmulas de transição, 
alimentos transformados à base de cereais 
e alimentos para bebés e alimentos para 
fins medicinais específicos. A experiência 
demonstrou que as disposições 
estabelecidas na Diretiva 2006/141/CE da 
Comissão, na Diretiva 2006/125/CE da 
Comissão e na Diretiva 1999/21/CE da 
Comissão garantem a livre circulação 
desses alimentos de forma satisfatória, ao 
mesmo tempo que asseguram um alto nível 
de proteção da saúde pública. Por 
conseguinte, é apropriado que o presente 
regulamento incida sobre os requisitos 
gerais em matéria de composição e 
informação no que diz respeito a fórmulas 
para lactentes, fórmulas de transição, 
alimentos transformados à base de cereais 
e alimentos para bebés destinados a 
lactentes e crianças jovens e alimentos para 
fins medicinais específicos, tendo em conta 
a Diretiva 2006/141/CE da Comissão, a 
Diretiva 2006/125/CE da Comissão e a 
Diretiva 1999/21/CE da Comissão.

(15) Um número limitado de categorias de 
alimentos constitui a única fonte alimentar 
para certos grupos da população ou 
representa uma fonte alimentar parcial; 
estas categorias de alimentos são 
fundamentais para a gestão de 
determinadas condições e/ou são essenciais 
para manter a adequação nutricional 
pretendida para certos grupos vulneráveis 
bem definidos da população. Estas 
categorias de alimentos incluem fórmulas 
para lactentes e fórmulas de transição, 
alimentos transformados à base de cereais 
e alimentos para bebés e alimentos para 
fins medicinais específicos. A experiência 
demonstrou que as disposições 
estabelecidas na Diretiva 2006/141/CE da 
Comissão, na Diretiva 2006/125/CE da 
Comissão e na Diretiva 1999/21/CE da 
Comissão garantem a livre circulação 
desses alimentos de forma satisfatória, ao 
mesmo tempo que asseguram um alto nível 
de proteção da saúde pública e dos 
interesses dos consumidores. Por 
conseguinte, é apropriado que o presente 
regulamento incida sobre os requisitos 
gerais em matéria de composição e 
informação no que diz respeito a fórmulas 
para lactentes, fórmulas de transição, 
alimentos transformados à base de cereais 
e alimentos para bebés destinados a 
lactentes e crianças jovens e alimentos para 
fins medicinais específicos, tendo em conta 
a Diretiva 2006/141/CE da Comissão, a 
Diretiva 2006/125/CE da Comissão e a 
Diretiva 1999/21/CE da Comissão. Neste 
contexto, quaisquer substâncias passíveis 
de prejudicar a saúde das categorias em 
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causa devem ser excluídas da composição 
das categorias de alimentos abrangidas 
pelo presente regulamento.

Or. en

Alteração 37
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para assegurar a certeza jurídica, as 
definições estabelecidas na Diretiva 
2006/141/CE da Comissão, na Diretiva 
2006/125/CE da Comissão e na Diretiva 
1999/21/CE da Comissão devem ser 
transferidas para o presente regulamento. 
No entanto, as definições de fórmulas para 
lactentes e fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés e alimentos para fins 
medicinais específicos devem ser 
adaptadas regularmente tendo em conta o 
progresso técnico e científico e os 
desenvolvimentos relevantes a nível 
internacional, conforme o caso.

(16) Para assegurar a certeza jurídica, as 
definições estabelecidas na Diretiva 
2006/141/CE da Comissão, na Diretiva 
2006/125/CE da Comissão, na Diretiva 
1999/21/CE da Comissão, na Diretiva 
96/8/CE da Comissão e no Regulamento 
(CE) n.º 41/2009 da Comissão devem ser 
transferidas para o presente regulamento. 
No entanto, as definições de fórmulas para 
lactentes e fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés, bebidas lácteas para 
crianças jovens, alimentos para fins 
medicinais específicos, alimentos para 
redução e controlo do peso, alimentos 
adaptados a um esforço muscular intenso 
e géneros alimentícios destinados a 
pessoas com intolerância ao glúten devem 
ser adaptadas regularmente tendo em conta 
o progresso técnico e científico e os 
desenvolvimentos relevantes a nível 
internacional, conforme o caso.

Or. en

Alteração 38
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) Para assegurar a certeza jurídica, as 
definições estabelecidas na Diretiva 
2006/141/CE da Comissão, na Diretiva 
2006/125/CE da Comissão e na Diretiva 
1999/21/CE da Comissão devem ser 
transferidas para o presente regulamento. 
No entanto, as definições de fórmulas para 
lactentes e fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés e alimentos para fins 
medicinais específicos devem ser 
adaptadas regularmente tendo em conta o 
progresso técnico e científico e os 
desenvolvimentos relevantes a nível 
internacional, conforme o caso.

(16) Para assegurar a certeza jurídica, as 
definições estabelecidas na Diretiva 
2006/141/CE da Comissão, na Diretiva 
2006/125/CE da Comissão, na Diretiva 
1999/21/CE da Comissão e no 
Regulamento (CE) n.º 41/2009 da 
Comissão devem ser transferidas para o 
presente regulamento. No entanto, as 
definições de fórmulas para lactentes e 
fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés, alimentos para fins 
medicinais específicos e géneros 
alimentícios destinados a pessoas com 
intolerância ao glúten devem ser 
adaptadas regularmente tendo em conta o 
progresso técnico e científico e os 
desenvolvimentos relevantes a nível 
internacional, conforme o caso.

Or. en

Alteração 39
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para assegurar a certeza jurídica, as 
definições estabelecidas na Diretiva 
2006/141/CE da Comissão, na Diretiva 
2006/125/CE da Comissão e na Diretiva 
1999/21/CE da Comissão devem ser 
transferidas para o presente regulamento. 
No entanto, as definições de fórmulas para 
lactentes e fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés e alimentos para fins 
medicinais específicos devem ser 
adaptadas regularmente tendo em conta o
progresso técnico e científico e os 

(16) Para assegurar a certeza jurídica, as 
definições estabelecidas na Diretiva 
2006/141/CE da Comissão, na Diretiva 
2006/125/CE da Comissão, na Diretiva 
1999/21/CE da Comissão e no 
Regulamento (CE) n.º 41/2009 da 
Comissão devem ser transferidas para o 
presente regulamento. No entanto, as 
definições de fórmulas para lactentes e 
fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés, alimentos para fins 
medicinais específicos e géneros 
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desenvolvimentos relevantes a nível 
internacional, conforme o caso.

alimentícios destinados a pessoas com 
intolerância ao glúten devem ser 
adaptadas regularmente tendo em conta o 
progresso técnico e científico e os 
desenvolvimentos relevantes a nível 
internacional, conforme o caso.

Or. en

Alteração 40
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para assegurar a certeza jurídica, as 
definições estabelecidas na Diretiva 
2006/141/CE da Comissão, na Diretiva 
2006/125/CE da Comissão e na Diretiva 
1999/21/CE da Comissão devem ser 
transferidas para o presente regulamento. 
No entanto, as definições de fórmulas para 
lactentes e fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés e alimentos para fins 
medicinais específicos devem ser 
adaptadas regularmente tendo em conta o 
progresso técnico e científico e os 
desenvolvimentos relevantes a nível 
internacional, conforme o caso.

(16) Para assegurar a certeza jurídica, as 
definições estabelecidas nas diretivas 
2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE 
da Comissão e no Regulamento (CE) n.º 
41/2009 da Comissão devem ser 
transferidas para o presente regulamento. 
No entanto, as definições de fórmulas para 
lactentes e fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés, alimentos para fins 
medicinais específicos e géneros 
alimentícios destinados a pessoas com 
intolerância ao glúten devem ser 
adaptadas regularmente tendo em conta o 
progresso técnico e científico e os 
desenvolvimentos relevantes a nível 
internacional, conforme o caso.

Or. fr

Alteração 41
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) Para assegurar a certeza jurídica, as 
definições estabelecidas na Diretiva 
2006/141/CE da Comissão, na Diretiva 
2006/125/CE da Comissão e na Diretiva 
1999/21/CE da Comissão devem ser 
transferidas para o presente regulamento. 
No entanto, as definições de fórmulas para 
lactentes e fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés e alimentos para fins 
medicinais específicos devem ser 
adaptadas regularmente tendo em conta o 
progresso técnico e científico e os 
desenvolvimentos relevantes a nível 
internacional, conforme o caso.

(16) Para assegurar a certeza jurídica, as 
definições estabelecidas nas diretivas 
2006/141/CE, 2006/125/CE, 1999/21/CE e 
96/8/CE da Comissão devem ser 
transferidas para o presente regulamento. 
No entanto, as definições de fórmulas para 
lactentes e fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés, alimentos para fins 
medicinais específicos e géneros 
alimentícios destinados a serem utilizados 
em dietas de restrição calórica para 
redução de peso devem ser adaptadas 
regularmente tendo em conta o progresso 
técnico e científico e os desenvolvimentos 
relevantes a nível internacional, conforme 
o caso.

Or. fr

Alteração 42
Iliana Ivanova

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para assegurar a certeza jurídica, as 
definições estabelecidas na Diretiva 
2006/141/CE da Comissão, na Diretiva 
2006/125/CE da Comissão e na Diretiva 
1999/21/CE da Comissão devem ser 
transferidas para o presente regulamento.
No entanto, as definições de fórmulas 
para lactentes e fórmulas de transição, 
alimentos transformados à base de cereais 
e alimentos para bebés e alimentos para 
fins medicinais específicos devem ser 
adaptadas regularmente tendo em conta o 
progresso técnico e científico e os 
desenvolvimentos relevantes a nível 
internacional, conforme o caso.

(16) Para assegurar a certeza jurídica, as 
definições estabelecidas na Diretiva 
2006/141/CE da Comissão, na Diretiva 
2006/125/CE da Comissão e na Diretiva 
1999/21/CE da Comissão devem ser 
transferidas para o presente regulamento.
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Or. en

Justificação

Ver alteração 12 do projeto de parecer de Iliana Ivanova.

Alteração 43
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O presente regulamento deve prever 
os critérios para o estabelecimento dos 
requisitos gerais em matéria de composição 
e informação no que diz respeito a 
fórmulas para lactentes, fórmulas de 
transição, alimentos transformados à base 
de cereais e alimentos para bebés e
alimentos para fins medicinais específicos, 
tendo em conta a Diretiva 2006/141/CE da 
Comissão, a Diretiva 2006/125/CE da 
Comissão e a Diretiva 1999/21/CE da 
Comissão. A fim de adaptar as definições 
de fórmulas para lactentes, fórmulas de 
transição, alimentos transformados à base 
de cereais, alimentos para bebés e
alimentos para fins medicinais específicos 
estabelecidas no presente regulamento, 
tendo em conta o progresso técnico e 
científico e outros desenvolvimentos 
pertinentes a nível internacional, 
estabelecer os requisitos específicos em 
matéria de composição e informação 
relativamente às categorias de alimentos 
abrangidas pelo presente regulamento, 
incluindo no que se refere aos requisitos de 
rotulagem adicionais ou derrogações às 
disposições da Diretiva 2000/13/CE e à 
autorização de alegações nutricionais e de 
saúde, convém delegar na Comissão as 
competências para adotar atos nos termos 
do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. É 
particularmente importante que a Comissão 

(19) O presente regulamento deve prever 
os critérios para o estabelecimento dos 
requisitos gerais em matéria de composição 
e informação no que diz respeito a 
fórmulas para lactentes, fórmulas de 
transição, alimentos transformados à base 
de cereais e alimentos para bebés, bebidas 
lácteas para crianças jovens, alimentos 
para fins medicinais específicos, alimentos 
para redução e controlo do peso, 
alimentos adaptados a um esforço 
muscular intenso e géneros alimentícios 
destinados a pessoas com intolerância ao 
glúten, tendo em conta a Diretiva 
2006/141/CE da Comissão, a Diretiva 
2006/125/CE da Comissão, a Diretiva 
1999/21/CE da Comissão, a Diretiva 
96/8/CE da Comissão e o Regulamento 
(CE) n.º 41/2009 da Comissão. A fim de 
adaptar as definições de fórmulas para 
lactentes, fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais, alimentos 
para bebés, bebidas lácteas para crianças 
jovens, alimentos para fins medicinais 
específicos, alimentos para redução e 
controlo do peso, alimentos adaptados a 
um esforço muscular intenso e géneros 
alimentícios destinados a pessoas com 
intolerância ao glúten estabelecidas no 
presente regulamento, tendo em conta o 
progresso técnico e científico e outros 
desenvolvimentos pertinentes a nível 
internacional, estabelecer os requisitos 
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proceda a consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível 
dos peritos. A Comissão, na preparação e 
elaboração de atos delegados, deve 
assegurar uma transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

específicos em matéria de composição e 
informação e o procedimento de colocação 
no mercado dos alimentos resultantes de 
inovações científicas e tecnológicas
relativamente às categorias de alimentos 
abrangidas pelo presente regulamento, 
incluindo no que se refere aos requisitos de 
rotulagem adicionais ou derrogações às 
disposições da Diretiva 2000/13/CE e à 
autorização de alegações nutricionais e de 
saúde, convém delegar na Comissão as 
competências para adotar atos nos termos 
do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível 
dos peritos. A Comissão, na preparação e 
elaboração de atos delegados, deve 
assegurar uma transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Alteração 44
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O presente regulamento deve prever 
os critérios para o estabelecimento dos 
requisitos gerais em matéria de composição 
e informação no que diz respeito a 
fórmulas para lactentes, fórmulas de 
transição, alimentos transformados à base 
de cereais e alimentos para bebés e
alimentos para fins medicinais específicos, 
tendo em conta a Diretiva 2006/141/CE da 
Comissão, a Diretiva 2006/125/CE da 
Comissão e a Diretiva 1999/21/CE da 
Comissão. A fim de adaptar as definições 

(19) O presente regulamento deve prever 
os critérios para o estabelecimento dos 
requisitos gerais em matéria de composição 
e informação no que diz respeito a 
fórmulas para lactentes, fórmulas de 
transição, alimentos transformados à base 
de cereais e alimentos para bebés,
alimentos para fins medicinais específicos
e géneros alimentícios destinados a 
pessoas com intolerância ao glúten, tendo 
em conta a Diretiva 2006/141/CE da 
Comissão, a Diretiva 2006/125/CE da 
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de fórmulas para lactentes, fórmulas de 
transição, alimentos transformados à base 
de cereais, alimentos para bebés e
alimentos para fins medicinais específicos 
estabelecidas no presente regulamento, 
tendo em conta o progresso técnico e 
científico e outros desenvolvimentos 
pertinentes a nível internacional, 
estabelecer os requisitos específicos em 
matéria de composição e informação 
relativamente às categorias de alimentos 
abrangidas pelo presente regulamento, 
incluindo no que se refere aos requisitos de 
rotulagem adicionais ou derrogações às 
disposições da Diretiva 2000/13/CE e à 
autorização de alegações nutricionais e de 
saúde, convém delegar na Comissão as 
competências para adotar atos nos termos 
do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível 
dos peritos. A Comissão, na preparação e 
elaboração de atos delegados, deve 
assegurar uma transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Comissão, a Diretiva 1999/21/CE da 
Comissão e o Regulamento (CE) n.º 
41/2009 da Comissão. A fim de adaptar as 
definições de fórmulas para lactentes, 
fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais, alimentos 
para bebés, alimentos para fins medicinais 
específicos e géneros alimentícios 
destinados a pessoas com intolerância ao 
glúten estabelecidas no presente 
regulamento, tendo em conta o progresso 
técnico e científico e outros 
desenvolvimentos pertinentes a nível 
internacional, estabelecer os requisitos 
específicos em matéria de composição e 
informação relativamente às categorias de 
alimentos abrangidas pelo presente 
regulamento, incluindo no que se refere aos 
requisitos de rotulagem adicionais ou 
derrogações às disposições da Diretiva 
2000/13/CE e à autorização de alegações 
nutricionais e de saúde, convém delegar na 
Comissão as competências para adotar atos 
nos termos do artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia. 
É particularmente importante que a 
Comissão proceda a consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível dos peritos. A Comissão, 
na preparação e elaboração de atos 
delegados, deve assegurar uma transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 45
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O presente regulamento deve prever (19) O presente regulamento deve prever 
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os critérios para o estabelecimento dos 
requisitos gerais em matéria de composição 
e informação no que diz respeito a 
fórmulas para lactentes, fórmulas de 
transição, alimentos transformados à base 
de cereais e alimentos para bebés e
alimentos para fins medicinais específicos, 
tendo em conta a Diretiva 2006/141/CE da 
Comissão, a Diretiva 2006/125/CE da 
Comissão e a Diretiva 1999/21/CE da 
Comissão. A fim de adaptar as definições 
de fórmulas para lactentes, fórmulas de 
transição, alimentos transformados à base 
de cereais, alimentos para bebés e
alimentos para fins medicinais específicos 
estabelecidas no presente regulamento, 
tendo em conta o progresso técnico e 
científico e outros desenvolvimentos 
pertinentes a nível internacional, 
estabelecer os requisitos específicos em 
matéria de composição e informação 
relativamente às categorias de alimentos 
abrangidas pelo presente regulamento, 
incluindo no que se refere aos requisitos de 
rotulagem adicionais ou derrogações às 
disposições da Diretiva 2000/13/CE e à 
autorização de alegações nutricionais e de 
saúde, convém delegar na Comissão as 
competências para adotar atos nos termos 
do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível 
dos peritos. A Comissão, na preparação e 
elaboração de atos delegados, deve 
assegurar uma transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

os critérios para o estabelecimento dos 
requisitos gerais em matéria de composição 
e informação no que diz respeito a 
fórmulas para lactentes, fórmulas de 
transição, alimentos transformados à base 
de cereais e alimentos para bebés,
alimentos para fins medicinais específicos
e géneros alimentícios destinados a 
pessoas com intolerância ao glúten, tendo 
em conta a Diretiva 2006/141/CE da 
Comissão, a Diretiva 2006/125/CE da 
Comissão, a Diretiva 1999/21/CE da 
Comissão e o Regulamento (CE) n.º 
41/2009 da Comissão. A fim de adaptar as 
definições de fórmulas para lactentes, 
fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais, alimentos 
para bebés, alimentos para fins medicinais 
específicos e géneros alimentícios 
destinados a pessoas com intolerância ao 
glúten estabelecidas no presente 
regulamento, tendo em conta o progresso 
técnico e científico e outros 
desenvolvimentos pertinentes a nível 
internacional, estabelecer os requisitos 
específicos em matéria de composição e 
informação e o procedimento de colocação 
no mercado dos alimentos resultantes de 
inovações científicas e tecnológicas
relativamente às categorias de alimentos 
abrangidas pelo presente regulamento, 
incluindo no que se refere aos requisitos de 
rotulagem adicionais ou derrogações às 
disposições da Diretiva 2000/13/CE e à 
autorização de alegações nutricionais e de 
saúde, convém delegar na Comissão as 
competências para adotar atos nos termos 
do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível 
dos peritos. A Comissão, na preparação e 
elaboração de atos delegados, deve 
assegurar uma transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
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Conselho.

Or. en

Alteração 46
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O presente regulamento deve prever 
os critérios para o estabelecimento dos 
requisitos gerais em matéria de composição 
e informação no que diz respeito a 
fórmulas para lactentes, fórmulas de 
transição, alimentos transformados à base 
de cereais e alimentos para bebés e
alimentos para fins medicinais específicos, 
tendo em conta a Diretiva 2006/141/CE da 
Comissão, a Diretiva 2006/125/CE da 
Comissão e a Diretiva 1999/21/CE da 
Comissão. A fim de adaptar as definições 
de fórmulas para lactentes, fórmulas de 
transição, alimentos transformados à base 
de cereais, alimentos para bebés e
alimentos para fins medicinais específicos 
estabelecidas no presente regulamento, 
tendo em conta o progresso técnico e 
científico e outros desenvolvimentos 
pertinentes a nível internacional, 
estabelecer os requisitos específicos em 
matéria de composição e informação 
relativamente às categorias de alimentos 
abrangidas pelo presente regulamento, 
incluindo no que se refere aos requisitos de 
rotulagem adicionais ou derrogações às 
disposições da Diretiva 2000/13/CE e à 
autorização de alegações nutricionais e de 
saúde, convém delegar na Comissão as 
competências para adotar atos nos termos 
do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 

(19) O presente regulamento deve prever 
os critérios para o estabelecimento dos 
requisitos gerais em matéria de composição 
e informação no que diz respeito a 
fórmulas para lactentes, fórmulas de 
transição, alimentos transformados à base 
de cereais e alimentos para bebés,
alimentos para fins medicinais específicos
e géneros alimentícios destinados a 
pessoas com intolerância ao glúten, tendo 
em conta as diretivas 2006/141/CE, 
2006/125/CE e 1999/21/CE da Comissão, 
bem como o Regulamento (CE) n.º 
41/2009 da Comissão. A fim de adaptar as 
definições de fórmulas para lactentes, 
fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais, alimentos 
para bebés, alimentos para fins medicinais 
específicos e géneros alimentícios 
destinados a pessoas com intolerância ao 
glúten estabelecidas no presente 
regulamento, tendo em conta o progresso 
técnico e científico e outros 
desenvolvimentos pertinentes a nível 
internacional, estabelecer os requisitos 
específicos em matéria de composição e 
informação relativamente às categorias de 
alimentos abrangidas pelo presente 
regulamento, incluindo no que se refere aos 
requisitos de rotulagem adicionais ou
derrogações às disposições da Diretiva 
2000/13/CE e à autorização de alegações 
nutricionais e de saúde, convém delegar na 
Comissão as competências para adotar atos 
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trabalhos preparatórios, inclusive a nível 
dos peritos. A Comissão, na preparação e 
elaboração de atos delegados, deve 
assegurar uma transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

nos termos do artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia. 
É particularmente importante que a 
Comissão proceda a consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível dos peritos. A Comissão, 
na preparação e elaboração de atos 
delegados, deve assegurar uma transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. fr

Alteração 47
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O presente regulamento deve prever 
os critérios para o estabelecimento dos 
requisitos gerais em matéria de composição 
e informação no que diz respeito a 
fórmulas para lactentes, fórmulas de 
transição, alimentos transformados à base 
de cereais e alimentos para bebés e 
alimentos para fins medicinais específicos, 
tendo em conta a Diretiva 2006/141/CE da 
Comissão, a Diretiva 2006/125/CE da 
Comissão e a Diretiva 1999/21/CE da 
Comissão. A fim de adaptar as definições 
de fórmulas para lactentes, fórmulas de 
transição, alimentos transformados à base 
de cereais, alimentos para bebés e 
alimentos para fins medicinais específicos 
estabelecidas no presente regulamento, 
tendo em conta o progresso técnico e 
científico e outros desenvolvimentos 
pertinentes a nível internacional, 
estabelecer os requisitos específicos em 
matéria de composição e informação 
relativamente às categorias de alimentos 
abrangidas pelo presente regulamento, 

(19) O presente regulamento deve prever 
os critérios para o estabelecimento dos 
requisitos gerais em matéria de composição 
e informação no que diz respeito a 
fórmulas para lactentes, fórmulas de 
transição, alimentos transformados à base 
de cereais e alimentos para bebés e 
alimentos para fins medicinais específicos, 
tendo em conta as diretivas 2006/141/CE, 
2006/125/CE, 1999/21/CE e 96/8/CE da 
Comissão. A fim de adaptar as definições 
de fórmulas para lactentes, fórmulas de 
transição, alimentos transformados à base 
de cereais, alimentos para bebés, géneros 
alimentícios destinados a serem utilizados 
em dietas de restrição calórica para 
redução de peso e alimentos para fins 
medicinais específicos estabelecidas no 
presente regulamento, tendo em conta o 
progresso técnico e científico e outros 
desenvolvimentos pertinentes a nível 
internacional, estabelecer os requisitos 
específicos em matéria de composição e 
informação relativamente às categorias de 
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incluindo no que se refere aos requisitos de 
rotulagem adicionais ou derrogações às 
disposições da Diretiva 2000/13/CE e à 
autorização de alegações nutricionais e de 
saúde, convém delegar na Comissão as 
competências para adotar atos nos termos 
do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível 
dos peritos. A Comissão, na preparação e 
elaboração de atos delegados, deve 
assegurar uma transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

alimentos abrangidas pelo presente 
regulamento, incluindo no que se refere aos 
requisitos de rotulagem adicionais ou 
derrogações às disposições da Diretiva 
2000/13/CE e à autorização de alegações 
nutricionais e de saúde, convém delegar na 
Comissão as competências para adotar atos 
nos termos do artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia. 
É particularmente importante que a 
Comissão proceda a consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível dos peritos. A Comissão, 
na preparação e elaboração de atos 
delegados, deve assegurar uma transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. fr

Alteração 48
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Considerando que os alimentos 
controlados pelo presente regulamento 
são alimentos especializados diferentes 
dos géneros alimentícios destinados ao 
consumo normal, regidos por critérios de 
composição específicos e obrigados a 
fornecer informação de rotulagem 
adicional em comparação com os géneros 
alimentícios destinados ao consumo 
normal, convém prever derrogações, 
quando for caso disso, aos requisitos de 
rotulagem obrigatórios estabelecidos no 
Regulamento (UE) n.º 1169/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2011, relativo à prestação 
de informação aos consumidores sobre os 
géneros alimentícios1.
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_______________
1 JO L 304 de 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Justificação

Uma vez que os alimentos para nutrição especializada são diferentes dos géneros 
alimentícios para consumo normal, devem prever-se derrogações, quando for o caso, ao 
regulamento revisto relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros 
alimentícios.

Alteração 49
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Considerando que os alimentos 
controlados pelo presente regulamento 
são alimentos especializados diferentes 
dos géneros alimentícios destinados ao 
consumo normal, regidos por critérios de 
composição específicos e obrigados a 
fornecer informação de rotulagem 
adicional em comparação com os géneros 
alimentícios destinados ao consumo 
normal, convém prever derrogações, 
quando for caso disso, aos requisitos de 
rotulagem obrigatórios estabelecidos no 
Regulamento (UE) n.º 1169/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2011, relativo à prestação 
de informação aos consumidores sobre os 
géneros alimentícios1.
________________
1 JO L 304 de 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Justificação

Uma vez que os alimentos para nutrição especializada são diferentes dos géneros
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alimentícios para consumo normal, devem prever-se derrogações, quando for o caso, ao 
regulamento revisto relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros 
alimentícios.

Alteração 50
Olga Sehnalová

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Tendo em conta o progresso 
técnico e científico relevante, a Comissão 
deve ter poderes para atualizar os atos 
delegados adotados nos termos do 
presente regulamento. Isto deve estimular 
a inovação no setor dos alimentos para 
lactentes e crianças jovens e dos 
alimentos para fins medicinais 
específicos, que não deve ter lugar à custa 
da segurança dos produtos.

Or. en

Justificação

Alguns alimentos comercializados destinam-se a determinado tipo de atividade, a um objetivo 
claro, ou são produto de inovação, mas sem ter em conta os aspetos relacionados com a 
segurança do consumidor final. Por conseguinte, a relatora sombra concorda com o apoio do 
setor, mas nota que não pode dar origem à abertura total do mercado e negar os princípios 
da segurança alimentar para os utilizadores finais, especialmente no caso dos alimentos 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da proposta de regulamento.

Alteração 51
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Convém estabelecer e atualizar uma 
lista da União de vitaminas, minerais, 
aminoácidos e outras substâncias que 

(20) Convém estabelecer e atualizar uma 
lista da União de substâncias que podem 
ser adicionadas, para fins nutricionais 
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podem ser adicionados a fórmulas para 
lactentes, fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés e alimentos para fins 
medicinais específicos, sob reserva de 
determinados critérios estabelecidos no 
presente regulamento. Dado que a adoção 
da lista implica a aplicação de critérios 
estabelecidos no presente regulamento, 
devem ser atribuídas à Comissão 
competências de execução a esse respeito. 
Essas competências devem ser exercidas 
em conformidade com as disposições do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 
A Comissão deve adotar imediatamente 
atos de execução que atualizem a lista da 
União, sempre que, em casos devidamente 
justificados relacionados com a saúde 
pública, haja motivos imperativos de 
urgência que o exijam.

específicos, a fórmulas para lactentes, 
fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés, alimentos para fins 
medicinais específicos, alimentos para 
redução e controlo do peso, alimentos 
adaptados a um esforço muscular intenso 
e géneros alimentícios destinados a 
pessoas com intolerância ao glúten, tendo 
em conta o Regulamento (CE) n.º 
953/2009 e as diretivas 2006/141/CE e 
2006/125/CE da Comissão, sob reserva de 
determinados critérios estabelecidos no 
presente regulamento. Dado que a adoção 
da lista implica a aplicação de critérios 
estabelecidos no presente regulamento, 
devem ser atribuídas à Comissão 
competências de execução a esse respeito. 
Essas competências devem ser exercidas 
em conformidade com as disposições do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 
A Comissão deve adotar imediatamente 
atos de execução que atualizem a lista da 
União, sempre que, em casos devidamente 
justificados relacionados com a saúde 
pública, haja motivos imperativos de 
urgência que o exijam.

Or. en

Justificação

O atual Regulamento (CE) n.º 953/2009 e as diretivas 2006/141/CE e 2006/125/CE regulam 
as substâncias que podem ser adicionadas para fins nutricionais específicos. Ao reter esta 
terminologia, evitam-se confusões sobre o âmbito de aplicação e a finalidade da lista de 
substâncias da UE. A lista simplificada e consolidada de substâncias que podem ser 
adicionadas para fins nutricionais específicos deve ter em conta as substâncias autorizadas 
ao abrigo da regulamentação em vigor.
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Alteração 52
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Convém estabelecer e atualizar uma 
lista da União de vitaminas, minerais, 
aminoácidos e outras substâncias que 
podem ser adicionados a fórmulas para 
lactentes, fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés e alimentos para fins 
medicinais específicos, sob reserva de 
determinados critérios estabelecidos no 
presente regulamento. Dado que a adoção 
da lista implica a aplicação de critérios 
estabelecidos no presente regulamento, 
devem ser atribuídas à Comissão 
competências de execução a esse respeito. 
Essas competências devem ser exercidas 
em conformidade com as disposições do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 
A Comissão deve adotar imediatamente 
atos de execução que atualizem a lista da 
União, sempre que, em casos devidamente 
justificados relacionados com a saúde 
pública, haja motivos imperativos de 
urgência que o exijam.

(20) Convém estabelecer e atualizar uma 
lista da União de substâncias que podem 
ser adicionadas a fórmulas para lactentes, 
fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés, alimentos para fins 
medicinais específicos e géneros 
alimentícios destinados a pessoas com 
intolerância ao glúten, tendo em conta o 
Regulamento (CE) n.º 953/2009 e as 
diretivas 2006/141/CE e 2006/125/CE da 
Comissão, sob reserva de determinados 
critérios estabelecidos no presente 
regulamento. Dado que a adoção da lista 
implica a aplicação de critérios 
estabelecidos no presente regulamento, 
devem ser atribuídas à Comissão 
competências de execução a esse respeito. 
Essas competências devem ser exercidas 
em conformidade com as disposições do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 
A Comissão deve adotar imediatamente 
atos de execução que atualizem a lista da 
União, sempre que, em casos devidamente 
justificados relacionados com a saúde 
pública, haja motivos imperativos de 
urgência que o exijam.

Or. en

Justificação

O atual Regulamento (CE) n.º 953/2009 e as diretivas 2006/141/CE e 2006/125/CE regulam 
as substâncias que podem ser adicionadas para fins nutricionais específicos. Ao reter esta 
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terminologia, evitam-se confusões sobre o âmbito de aplicação e a finalidade da lista de 
substâncias da UE. A lista simplificada e consolidada de substâncias que podem ser 
adicionadas para fins nutricionais específicos deve ter em conta as substâncias autorizadas 
ao abrigo da regulamentação em vigor.

Alteração 53
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Convém estabelecer e atualizar uma 
lista da União de vitaminas, minerais, 
aminoácidos e outras substâncias que 
podem ser adicionados a fórmulas para 
lactentes, fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés e alimentos para fins 
medicinais específicos, sob reserva de 
determinados critérios estabelecidos no 
presente regulamento. Dado que a adoção 
da lista implica a aplicação de critérios 
estabelecidos no presente regulamento, 
devem ser atribuídas à Comissão 
competências de execução a esse respeito. 
Essas competências devem ser exercidas 
em conformidade com as disposições do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão. A Comissão deve 
adotar imediatamente atos de execução que 
atualizem a lista da União, sempre que, em 
casos devidamente justificados 
relacionados com a saúde pública, haja 
motivos imperativos de urgência que o 
exijam.

(20) Convém estabelecer e atualizar uma 
lista da União de substâncias que podem 
ser adicionadas, para fins nutricionais 
específicos, a fórmulas para lactentes, 
fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés, alimentos para fins 
medicinais específicos e géneros 
alimentícios destinados a pessoas com 
intolerância ao glúten, tendo em conta o 
Regulamento (CE) n.º 953/2009 e as 
diretivas 2006/141/CE e 2006/125/CE da 
Comissão, sob reserva de determinados 
critérios estabelecidos no presente 
regulamento. Dado que a adoção da lista 
implica a aplicação de critérios 
estabelecidos no presente regulamento, 
devem ser atribuídas à Comissão 
competências de execução a esse respeito. 
Essas competências devem ser exercidas 
em conformidade com as disposições do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 
A Comissão deve adotar imediatamente 
atos de execução que atualizem a lista da 
União, sempre que, em casos devidamente 
justificados relacionados com a saúde 
pública, haja motivos imperativos de 
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urgência que o exijam.

Or. en

Alteração 54
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Convém estabelecer e atualizar uma 
lista da União de vitaminas, minerais,
aminoácidos e outras substâncias que 
podem ser adicionados a fórmulas para 
lactentes, fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés e alimentos para fins 
medicinais específicos, sob reserva de 
determinados critérios estabelecidos no 
presente regulamento. Dado que a adoção 
da lista implica a aplicação de critérios 
estabelecidos no presente regulamento, 
devem ser atribuídas à Comissão 
competências de execução a esse respeito. 
Essas competências devem ser exercidas 
em conformidade com as disposições do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 
A Comissão deve adotar imediatamente 
atos de execução que atualizem a lista da 
União, sempre que, em casos devidamente 
justificados relacionados com a saúde 
pública, haja motivos imperativos de 
urgência que o exijam.

(20) Convém estabelecer e atualizar uma 
lista da União de substâncias, incluindo
vitaminas, minerais e aminoácidos, que 
podem ser adicionadas, para fins 
nutricionais específicos, a fórmulas para 
lactentes, fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés, alimentos para fins 
medicinais específicos e géneros 
alimentícios destinados a pessoas com 
intolerância ao glúten, tendo em conta o 
Regulamento (CE) n.º 953/2009 e as 
diretivas 2006/141/CE e 2006/125/CE, sob 
reserva de determinados critérios 
estabelecidos no presente regulamento. 
Dado que a adoção da lista implica a 
aplicação de critérios estabelecidos no 
presente regulamento, devem ser atribuídas 
à Comissão competências de execução a 
esse respeito. Essas competências devem 
ser exercidas em conformidade com as 
disposições do Regulamento (UE) n.º 
182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 
A Comissão deve adotar imediatamente 
atos de execução que atualizem a lista da 
União, sempre que, em casos devidamente 
justificados relacionados com a saúde 
pública, haja motivos imperativos de 
urgência que o exijam.
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Or. fr

Alteração 55
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A Diretiva 92/52/CEE do Conselho 
dispõe que as preparações para lactentes e 
as preparações de transição exportadas ou 
reexportadas da União Europeia devem 
cumprir a legislação da União salvo 
disposição em contrário estabelecida pelo 
país importador. Este princípio já foi 
estabelecido para os alimentos no 
Regulamento (CE) n.º 178/2002. Assim, 
para efeito de simplificação e segurança 
jurídica, a Diretiva 92/52/CEE deve ser 
revogada.

(24) Em caso de exportação de 
preparações para lactentes e preparações 
de transição, os produtos devem cumprir a 
Diretiva 2006/141/CE, as normas 
internacionais do Codex Alimentarius ou 
a legislação em vigor no país importador.

Or. en

Justificação

O Regulamento (CE) n.° 178/2002 relativo aos princípios e normas gerais da legislação 
alimentar não estabelece regras claras no caso da exportação para países terceiros nem 
inclui quaisquer referências ao Codex Alimentarius. A União Europeia exporta uma grande 
quantidade de alimentos para lactentes para países terceiros e, se os alimentos para fins 
nutricionais específicos forem submetidos às normas gerais da legislação alimentar no caso 
da exportação para países terceiros, é provável que haja problemas de interpretação.

Alteração 56
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Atualmente, as menções «isento de 
glúten» e «teor muito baixo de glúten» 
podem ser utilizadas em alimentos 

(26) Atualmente, as menções «isento de 
glúten» e «teor muito baixo de glúten» 
podem ser utilizadas em alimentos para 
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destinados a uma alimentação especial e 
alimentos destinados ao consumo normal, 
ao abrigo das regras especificadas no 
Regulamento (CE) n.º 41/2009 da 
Comissão relativo à composição e 
rotulagem dos géneros alimentícios 
adequados a pessoas com intolerância ao 
glúten. Estas menções poderiam ser 
consideradas como alegações 
nutricionais, na aceção do Regulamento 
(CE) n.º 1924/2006. Por razões de 
simplificação, essas menções deveriam ser 
regulamentadas apenas pelo Regulamento 
(CE) n.º 1924/2006 e cumprir os 
requisitos nele dispostos. É necessário que 
as adaptações técnicas nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1924/2006, 
incorporando as alegações nutricionais 
«isento de glúten» e «teor muito baixo de 
glúten» e as respetivas condições de 
utilização tal como regulamentadas ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 41/2009, 
sejam concluídas antes da entrada em 
vigor do presente regulamento.

nutrição especializada destinados a 
pessoas com intolerância ao glúten, ao 
abrigo das regras especificadas no artigo 
3.º do Regulamento (CE) n.º 41/2009. 
Além disso, a menção «isento de glúten» 
pode ser utilizada em géneros alimentícios 
para consumo normal e outros alimentos 
para nutrição especializada indicados 
para pessoas com intolerância ao glúten, 
ao abrigo das regras especificadas no 
artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 
41/2009, que não permitem que a menção 
«teor muito baixo de glúten» seja 
utilizada para estes alimentos. Estes 
alimentos para nutrição especializada 
destinados a pessoas com intolerância ao 
glúten devem manter-se no presente 
regulamento, uma vez que a oferta destes 
alimentos seguros destinados a pessoas 
com intolerância ao glúten e a 
informação dos celíacos sobre a ausência 
de glúten são essenciais para o controlo 
da doença. Esta disposição é conforme 
com a norma internacional relativa aos 
alimentos destinados a fins dietéticos 
específicos para pessoas com intolerância 
ao glúten (NORMA CODEX 118-1979 
revista em 2008). Além disso, as condições 
de utilização da menção «isento de 
glúten» para os alimentos destinados ao 
consumo normal devem manter-se no 
Regulamento (CE) n.º 41/2009.

Or. en

Justificação

A menção «isento de glúten» não é uma alegação nutricional, e deve ser tratada como aquilo 
que é: a única forma de terapia para pessoas com a doença celíaca.

Alteração 57
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Considerando 26



PE478.332v01-00 40/97 AM\885312PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(26) Atualmente, as menções «isento de 
glúten» e «teor muito baixo de glúten» 
podem ser utilizadas em alimentos 
destinados a uma alimentação especial e 
alimentos destinados ao consumo normal, 
ao abrigo das regras especificadas no 
Regulamento (CE) n.º 41/2009 da 
Comissão relativo à composição e 
rotulagem dos géneros alimentícios 
adequados a pessoas com intolerância ao 
glúten. Estas menções poderiam ser 
consideradas como alegações 
nutricionais, na aceção do Regulamento 
(CE) n.º 1924/2006. Por razões de 
simplificação, essas menções deveriam ser 
regulamentadas apenas pelo Regulamento 
(CE) n.º 1924/2006 e cumprir os 
requisitos nele dispostos. É necessário que 
as adaptações técnicas nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1924/2006, 
incorporando as alegações nutricionais 
«isento de glúten» e «teor muito baixo de 
glúten» e as respetivas condições de 
utilização tal como regulamentadas ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 41/2009, 
sejam concluídas antes da entrada em 
vigor do presente regulamento.

(26) Atualmente, as menções «isento de 
glúten» e «teor muito baixo de glúten» 
podem ser utilizadas em alimentos 
destinados a uma alimentação especial e 
alimentos destinados a pessoas com 
intolerância ao glúten, ao abrigo das 
regras especificadas no artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º 41/2009. Além 
disso, a menção «isento de glúten» pode 
ser usada em alimentos destinados ao 
consumo normal e em géneros 
alimentícios adequados a pessoas com 
intolerância ao glúten ao abrigo das 
disposições estabelecidas no artigo 4.º do 
Regulamento (CE) n.º 41/2009, que não 
autoriza a menção «teor muito baixo de 
glúten» para estes alimentos. Estes 
alimentos especiais destinados a pessoas 
com intolerância ao glúten devem ser 
mantidos no presente regulamento, na 
medida em que a oferta destes géneros 
alimentícios seguros para as pessoas com 
intolerância ao glúten e a prestação de 
informação às pessoas com doença 
celíaca sobre a ausência de glúten são 
essenciais para o controlo da doença. Esta 
disposição está em harmonia com a 
norma internacional relativa aos 
alimentos destinados a fins dietéticos 
específicos para pessoas com intolerância 
ao glúten (NORMA CODEX 118-1979 
revista em 2008). Assim, as condições 
para a utilização da menção «isento de 
glúten» no caso dos alimentos destinados 
ao consumo normal devem manter-se no 
Regulamento (CE) n.º 41/2009.

Or. fr

Alteração 58
Gianni Pittella
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Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Atualmente, as menções «isento de 
glúten» e «teor muito baixo de glúten» 
podem ser utilizadas em alimentos 
destinados a uma alimentação especial e 
alimentos destinados ao consumo normal, 
ao abrigo das regras especificadas no 
Regulamento (CE) n.º 41/2009 da 
Comissão relativo à composição e 
rotulagem dos géneros alimentícios 
adequados a pessoas com intolerância ao 
glúten. Estas menções poderiam ser 
consideradas como alegações 
nutricionais, na aceção do Regulamento 
(CE) n.º 1924/2006. Por razões de 
simplificação, essas menções deveriam ser 
regulamentadas apenas pelo Regulamento 
(CE) n.º 1924/2006 e cumprir os 
requisitos nele dispostos. É necessário que 
as adaptações técnicas nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1924/2006, 
incorporando as alegações nutricionais 
«isento de glúten» e «teor muito baixo de 
glúten» e as respetivas condições de 
utilização tal como regulamentadas ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 41/2009, 
sejam concluídas antes da entrada em 
vigor do presente regulamento.

(26) Atualmente, as menções «isento de 
glúten» e «teor muito baixo de glúten» 
podem ser utilizadas em alimentos para 
nutrição especializada destinados a 
pessoas com intolerância ao glúten, ao 
abrigo das regras especificadas no artigo 
3.º do Regulamento (CE) n.º 41/2009. 
Além disso, a menção «isento de glúten» 
pode ser utilizada em géneros alimentícios 
para consumo normal e outros alimentos 
para nutrição especializada indicados 
para pessoas com intolerância ao glúten, 
ao abrigo das regras especificadas no 
artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 
41/2009, que não permitem que a menção 
«teor muito baixo de glúten» seja 
utilizada para estes alimentos. Estes 
alimentos para nutrição especializada 
destinados a pessoas com intolerância ao 
glúten devem manter-se no presente 
regulamento, uma vez que a oferta destes 
alimentos seguros destinados a pessoas 
com intolerância ao glúten e a 
informação dos celíacos sobre a ausência 
de glúten são essenciais para o controlo 
da doença. Esta disposição é conforme 
com a norma internacional relativa aos 
alimentos destinados a fins dietéticos 
específicos para pessoas com intolerância 
ao glúten (NORMA CODEX 118-1979 
revista em 2008).

Or. en

Alteração 59
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 26
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Texto da Comissão Alteração

(26) Atualmente, as menções «isento de 
glúten» e «teor muito baixo de glúten» 
podem ser utilizadas em alimentos 
destinados a uma alimentação especial e 
alimentos destinados ao consumo normal, 
ao abrigo das regras especificadas no 
Regulamento (CE) n.º 41/2009 da 
Comissão relativo à composição e 
rotulagem dos géneros alimentícios 
adequados a pessoas com intolerância ao 
glúten. Estas menções poderiam ser 
consideradas como alegações 
nutricionais, na aceção do Regulamento 
(CE) n.º 1924/2006. Por razões de 
simplificação, essas menções deveriam ser 
regulamentadas apenas pelo Regulamento 
(CE) n.º 1924/2006 e cumprir os 
requisitos nele dispostos. É necessário que 
as adaptações técnicas nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1924/2006, 
incorporando as alegações nutricionais 
«isento de glúten» e «teor muito baixo de 
glúten» e as respetivas condições de 
utilização tal como regulamentadas ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 41/2009, 
sejam concluídas antes da entrada em 
vigor do presente regulamento.

(26) Atualmente, as menções «isento de 
glúten» e «teor muito baixo de glúten» 
podem ser utilizadas em alimentos para 
nutrição especializada destinados a 
pessoas com intolerância ao glúten, ao 
abrigo das regras especificadas no artigo 
3.º do Regulamento (CE) n.º 41/2009. 
Além disso, a menção «isento de glúten» 
pode ser utilizada em géneros alimentícios 
para consumo normal e outros alimentos 
para nutrição especializada indicados 
para pessoas com intolerância ao glúten, 
ao abrigo das regras especificadas no 
artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 
41/2009, que não permitem que a menção 
«teor muito baixo de glúten» seja 
utilizada para estes alimentos. Estes 
alimentos para nutrição especializada 
destinados a pessoas com intolerância ao 
glúten devem manter-se no presente 
regulamento, uma vez que a oferta destes 
alimentos seguros destinados a pessoas 
com intolerância ao glúten e a 
informação dos celíacos sobre a ausência 
de glúten são essenciais para o controlo 
da doença. Esta disposição é conforme 
com a norma internacional relativa aos 
alimentos destinados a fins dietéticos 
específicos para pessoas com intolerância 
ao glúten (NORMA CODEX 118-1979 
revista em 2008).

Or. en

Justificação

A doença celíaca é uma patologia cuja única forma de terapia é a exclusão total do glúten do 
regime alimentar durante toda a vida do paciente. A menção «isento de glúten» não é uma 
alegação nutricional, visto não ser benéfico para a população em geral, mas apenas para os 
celíacos. Categorizar a menção «isento de glúten» como alegação nutricional induziria em 
erro os consumidores em geral, já que o glúten é uma proteína normal encontrada no trigo e
nos outros cereais, que são uma parte importante duma dieta equilibrada.



AM\885312PT.doc 43/97 PE478.332v01-00

PT

Alteração 60
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Atualmente, as menções «isento de 
glúten» e «teor muito baixo de glúten» 
podem ser utilizadas em alimentos 
destinados a uma alimentação especial e 
alimentos destinados ao consumo normal, 
ao abrigo das regras especificadas no 
Regulamento (CE) n.º 41/2009 da 
Comissão relativo à composição e 
rotulagem dos géneros alimentícios 
adequados a pessoas com intolerância ao 
glúten. Estas menções poderiam ser 
consideradas como alegações 
nutricionais, na aceção do Regulamento 
(CE) n.º 1924/2006. Por razões de 
simplificação, essas menções deveriam ser 
regulamentadas apenas pelo Regulamento 
(CE) n.º 1924/2006 e cumprir os 
requisitos nele dispostos. É necessário que 
as adaptações técnicas nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1924/2006, 
incorporando as alegações nutricionais 
«isento de glúten» e «teor muito baixo de 
glúten» e as respetivas condições de 
utilização tal como regulamentadas ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 41/2009, 
sejam concluídas antes da entrada em 
vigor do presente regulamento.

(26) Atualmente, as menções «isento de 
glúten» e «teor muito baixo de glúten» 
podem ser utilizadas em alimentos 
destinados a uma alimentação especial e 
alimentos destinados ao consumo normal, 
ao abrigo das regras especificadas no 
Regulamento (CE) n.º 41/2009 da 
Comissão relativo à composição e 
rotulagem dos géneros alimentícios 
adequados a pessoas com intolerância ao 
glúten. Os alimentos isentos de glúten são 
a única fonte de alimento para as pessoas 
com doença celíaca. A composição dos 
alimentos é decisiva para controlar esta 
doença. Os alimentos isentos de glúten 
devem, por conseguinte, ser abrangidos 
pelo presente regulamento.

Or. de

Justificação

A doença celíaca é uma doença autoimune que só pode ser controlada evitando estritamente 
os alimentos que contenham glúten.  Se não for seguido um regime alimentar rigoroso, 
podem surgir doenças associadas, como o cancro do intestino. Como a Comissão refere no 
considerando 15, é essencial manter a adequação nutricional pretendida para certos grupos 
da população. 
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Alteração 61
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os alimentos denominados 
«substituto de refeição para controlo do 
peso» e «substituto integral da dieta para 
controlo do peso» são considerados 
alimentos destinados a uma alimentação 
especial e são regulamentados por regras 
específicas adotadas ao abrigo da Diretiva 
96/8/CE. No entanto, têm aparecido no 
mercado cada vez mais alimentos 
destinados à população em geral que 
ostentam declarações semelhantes 
apresentadas como alegações de saúde 
para controlo do peso. A fim de eliminar 
qualquer confusão potencial entre os 
alimentos comercializados para controlo 
do peso e no interesse da certeza jurídica 
e da coerência da legislação da União, 
estas declarações devem ser 
regulamentadas unicamente pelo 
Regulamento (CE) n.º 1924/2006 e 
cumprir os requisitos nele dispostos. É 
necessário que as adaptações técnicas nos 
termos do Regulamento (CE) 
n.º 1924/2006, incorporando as alegações 
de saúde que referem o controlo do peso 
corporal no que diz respeito aos alimentos 
apresentados como «substituto de refeição 
para controlo do peso» e «substituto 
integral da dieta para controlo do peso», 
bem como as respetivas condições de 
utilização tal como regulamentadas ao 
abrigo da Diretiva 96/8/CE, sejam 
concluídas antes da entrada em vigor do 
presente regulamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os produtos dietéticos de baixo teor calórico (DBTC) são alimentos dietéticos recomendados 
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em casos especiais pelos profissionais de saúde para a perda de peso antes de intervenções 
cirúrgicas ou em algumas outras situações. A dieta de baixo teor calórico é composta por 
800 kcal/dia, pelo que requer o envolvimento de um profissional de saúde. Se os alimentos 
DBTC não forem abrangidos por legislação específica, devem ser incluídos na categoria dos 
alimentos para fins medicinais específicos.

Alteração 62
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os alimentos denominados «substituto 
de refeição para controlo do peso» e
«substituto integral da dieta para controlo 
do peso» são considerados alimentos 
destinados a uma alimentação especial e 
são regulamentados por regras específicas 
adotadas ao abrigo da Diretiva 96/8/CE. 
No entanto, têm aparecido no mercado 
cada vez mais alimentos destinados à 
população em geral que ostentam 
declarações semelhantes apresentadas 
como alegações de saúde para controlo do
peso. A fim de eliminar qualquer confusão 
potencial entre os alimentos 
comercializados para controlo do peso e no 
interesse da certeza jurídica e da 
coerência da legislação da União, estas 
declarações devem ser regulamentadas 
unicamente pelo Regulamento (CE) 
n.º 1924/2006 e cumprir os requisitos nele 
dispostos. É necessário que as adaptações 
técnicas nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 1924/2006, incorporando as alegações 
de saúde que referem o controlo do peso 
corporal no que diz respeito aos alimentos 
apresentados como «substituto de refeição 
para controlo do peso» e «substituto 
integral da dieta para controlo do peso», 
bem como as respetivas condições de 
utilização tal como regulamentadas ao 
abrigo da Diretiva 96/8/CE, sejam 
concluídas antes da entrada em vigor do 

(27) Os alimentos denominados «substituto 
de refeição para controlo do peso» e
«substituto integral da dieta para controlo 
do peso» são considerados alimentos 
destinados a uma alimentação especial e 
são regulamentados por regras específicas 
adotadas ao abrigo da Diretiva 96/8/CE. 
No entanto, têm aparecido no mercado 
cada vez mais alimentos destinados à 
população em geral que ostentam 
declarações semelhantes apresentadas 
como alegações de saúde para controlo do 
peso. A fim de eliminar qualquer confusão 
potencial entre os alimentos 
comercializados para controlo do peso, os 
géneros alimentícios utilizados em dietas 
de restrição calórica para redução de peso 
devem ser abrangidos pelo presente 
regulamento. Tendo em conta os riscos 
que representam para a saúde humana e 
em virtude de terem de ser utilizados sob 
supervisão, os alimentos utilizados em 
dietas de baixo teor calórico (menos de 
800 calorias por dia) devem ser regidos 
pela Diretiva 1999/21/CE.
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presente regulamento.

Or. fr

Alteração 63
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Atualmente não existem regras 
específicas a nível da União para 
harmonizar a composição, rotulagem e 
utilização dos "leites destinados a 
crianças jovens", ou seja, dos leites 
apresentados como sendo especialmente 
adequados para crianças com idade entre 
um e três anos. Alguns destes leites, mas 
não todos, são atualmente objeto de 
notificação pelos intervenientes no 
mercado, sendo considerados "géneros 
alimentícios destinados a uma 
alimentação especial" ao abrigo da 
Diretiva 2009/39/CE. Aliás, embora vários 
destes leites sejam publicitados como 
"leites de crescimento", não são 
apresentadas provas científicas sólidas 
que demonstrem o seu valor acrescentado, 
em termos de saúde ou nutricionais, 
relativamente ao leite normal. Esta 
situação cria obstáculos ao 
funcionamento do mercado interno e gera 
níveis desiguais de proteção dos 
consumidores na União. A fim de resolver 
esta situação, os "leites destinados a 
crianças jovens" devem ser 
regulamentados pelo Regulamento (CE) 
n.º 1924/2006 e cumprir os requisitos nele 
dispostos. Além disso, a Comissão, após 
consultar a Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos, deve apresentar 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
um relatório sobre a conveniência de se 
adotarem disposições específicas relativas 
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à composição e à rotulagem dos leites 
destinados a crianças jovens, bem como 
propor as medidas adequadas.

Or. en

Alteração 64
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Considerando 27-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-B) Atualmente não existem regras 
específicas a nível da União sobre a 
composição, rotulagem e utilização dos 
chamados "produtos dietéticos de baixo 
teor calórico" (DBTC), que correspondem 
aos substitutos integrais da dieta 
inferiores a 800 kcal. Tendo em conta os 
riscos de saúde que envolvem, os DBTC 
devem ser disponibilizados apenas 
mediante supervisão médica e ser 
regulamentados pela Diretiva 
1999/21/CE.

Or. en

Alteração 65
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) As categorias de alimentos 
abrangidas pelo presente regulamento 
estão sujeitas às disposições gerais de 
rotulagem estabelecidas pelo 
Regulamento (UE) n.º 1169/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2011, relativo à prestação 
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de informação aos consumidores sobre os 
géneros alimentícios1, sem prejuízo dos 
requisitos específicos em matéria de 
rotulagem, apresentação e publicidade 
previstos no presente regulamento e que 
deverão ser adotados como atos 
delegados. É razoável prorrogar o período 
de transição das modificações em matéria 
de rotulagem previstas no Regulamento 
(UE) n.º 1169/2011 em relação às 
categorias de alimentos abrangidas pelo 
presente regulamento, em conformidade 
com as datas de aplicação dos atos 
delegados.
_______________
1 JO L 304 de 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Justificação

A fim de evitar uma duplicação desnecessária das modificações em matéria de rotulagem, as 
datas de execução do regulamento revisto relativo à prestação de informação aos 
consumidores sobre os géneros alimentícios devem ser harmonizadas com as datas de 
execução dos atos delegados previstos para os produtos que se inserem no âmbito do 
presente regulamento, que estabelecerá igualmente requisitos de rotulagem específicos 
adicionais.

Alteração 66
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) As categorias de alimentos 
abrangidas pelo presente regulamento 
estão sujeitas às disposições gerais de 
rotulagem estabelecidas pelo 
Regulamento (UE) n.º 1169/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2011, relativo à prestação 
de informação aos consumidores sobre os 
géneros alimentícios1, sem prejuízo dos 
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requisitos específicos em matéria de 
rotulagem, apresentação e publicidade 
previstos no presente regulamento e que 
deverão ser adotados como atos 
delegados. É razoável prorrogar o período 
de transição das modificações em matéria 
de rotulagem previstas no Regulamento 
(UE) n.º 1169/2011 em relação às 
categorias de alimentos abrangidas pelo 
presente regulamento, em conformidade 
com as datas de aplicação dos atos 
delegados.
_______________
1 JO L 304 de 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Justificação

A fim de evitar uma duplicação desnecessária das modificações em matéria de rotulagem, as 
datas de execução do regulamento revisto relativo à prestação de informação aos 
consumidores sobre os géneros alimentícios devem ser harmonizadas com as datas de 
execução dos atos delegados previstos para os produtos que se inserem no âmbito do 
presente regulamento, que estabelecerá igualmente requisitos de rotulagem específicos 
adicionais.

Alteração 67
Iliana Ivanova

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Para facilitar o acesso das 
pequenas e médias empresas (PME) ao 
mercado que, em alguns setores, por 
exemplo alimentos para bebés e alimentos 
para fins medicinais, parece ser dominado 
por algumas grandes empresas, a 
Comissão deve, em estreita colaboração 
com as partes interessadas, adotar 
orientações que auxiliem as empresas, em 
particular as PME, a cumprir os 
requisitos definidos pelo presente 
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regulamento e facilitar, assim, a 
competitividade e a inovação.

Or. en

Alteração 68
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos em matéria de composição e 
informação para as seguintes categorias de 
alimentos:

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos em matéria de composição e 
informação para as seguintes categorias de 
alimentos para nutrição especializada:

Or. en

Alteração 69
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos em matéria de composição e 
informação para as seguintes categorias de 
alimentos:

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos em matéria de composição e 
informação para as seguintes categorias de 
alimentos para nutrição especializada:

Or. en

Justificação

Algumas garantias essenciais oferecidas no âmbito da atual diretiva-quadro relativa aos 
alimentos dietéticos (2009/39/CE) e das diretivas verticais associadas foram suprimidas em 
detrimento dos consumidores vulneráveis, que necessitam de alimentos especialmente 
formulados para os ajudar na gestão dietética de condições específicas. A proposta da 
Comissão, ao restringir o âmbito de aplicação do regulamento, pode pôr em risco a saúde e a 
segurança de grupos de consumidores vulneráveis e reduzir as possibilidades de inovação 
futura com base nos desenvolvimentos científicos.
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Alteração 70
Bernadette Vergnaud

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

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos em matéria de composição e 
informação para as seguintes categorias de 
alimentos:

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos em matéria de composição e 
informação para as seguintes categorias de 
alimentos para nutrição especializada:

Or. fr

Alteração 71
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Fórmulas para lactentes e fórmulas de 
transição;

a) Fórmulas para lactentes e fórmulas de 
transição para lactentes saudáveis;

Or. en

Alteração 72
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Fórmulas para lactentes e fórmulas de 
transição;

a) Fórmulas para lactentes e fórmulas de 
transição para lactentes saudáveis;

Or. en
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Justificação

Para ser consistente com a legislação em vigor (Diretiva 2006/141/CE relativa às fórmulas 
para lactentes e fórmulas de transição) e com os dados científicos nos quais esta legislação 
se baseia, é necessário referir explicitamente os lactentes saudáveis na categoria das 
fórmulas para lactentes e fórmulas de transição. Impede-se também assim uma eventual 
confusão com alimentos para fins medicinais específicos destinados a lactentes "não 
saudáveis".

Alteração 73
Robert Rochefort

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

Texto da Comissão Alteração

a) Fórmulas para lactentes e fórmulas de 
transição;

a) Fórmulas para lactentes e fórmulas de 
transição para crianças saudáveis;

Or. fr

Alteração 74
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Alimentos transformados à base de 
cereais e alimentos para bebés destinados a 
lactentes e crianças jovens;

b) Alimentos transformados à base de 
cereais e alimentos para bebés destinados a 
lactentes e crianças jovens saudáveis;

Or. fr

Alteração 75
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) Bebidas lácteas destinadas a 
crianças jovens;

Or. en

Justificação

As bebidas lácteas destinadas a crianças jovens, também conhecidas como leites para 
crianças de tenra idade ou leites de crescimento, são produtos densos em nutrientes 
especificamente concebidos que contribuem para satisfazer as necessidades nutricionais das 
crianças jovens a partir dos 12-36 meses de idade.

Alteração 76
Gianni Pittella

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Géneros alimentícios destinados a 
pessoas com intolerância ao glúten;

Or. en

Alteração 77
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Géneros alimentícios destinados a 
pessoas com intolerância ao glúten;

Or. en

Justificação

É necessário incluir esta categoria na definição do novo regulamento para evitar confusões 
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entre alimentos relacionados com doenças e alegações nutricionais. A menção "isento de 
glúten" não pode ser tratada no Regulamento 1924/2006/CE, que regula as comunicações 
comerciais destinadas à população em geral, visto não ter nenhuma propriedade nutricional 
benéfica em particular para a maioria das pessoas.

Alteração 78
Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Alimentos para pessoas com 
intolerância ao glúten (alimentos isentos 
de glúten);

Or. de

Justificação

A doença celíaca é uma doença autoimune que só pode ser controlada evitando estritamente 
os alimentos que contenham glúten.  Se não for seguido um regime alimentar rigoroso, 
podem surgir doenças associadas, como o cancro do intestino. Como a Comissão refere no 
considerando 15, é essencial manter a adequação nutricional pretendida para certos grupos 
da população. 

Alteração 79
Bernadette Vergnaud

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Géneros alimentícios destinados a 
pessoas com intolerância ao glúten;

Or. fr

Alteração 80
Matteo Salvini
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Alimentos para redução e controlo 
do peso;

Or. en

Alteração 81
Robert Rochefort

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Géneros alimentícios destinados a 
serem utilizados em dietas de restrição 
calórica para redução de peso;

Or. fr

Alteração 82
Matteo Salvini

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

Texto da Comissão Alteração

c-B) Alimentos adaptados a um esforço 
muscular intenso;

Or. en

Alteração 83
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – alínea c-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-B) Alimentos adaptados a um esforço 
muscular intenso; 

Or. de

Justificação

As pessoas que praticam atividades com esforço muscular intenso precisam de alimentos 
especiais que satisfaçam as necessidades nutricionais. Até à data, esses alimentos foram 
regulados pela diretiva-quadro relativa aos alimentos dietéticos (2009/39/CE). Se tais 
alimentos não fossem incluídos no âmbito do presente regulamento, deixariam de poder ser 
comercializados em muitos Estados-Membros por falta de autorização.

Alteração 84
Matteo Salvini

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

Texto da Comissão Alteração

c-C) Géneros alimentícios destinados a 
pessoas com intolerância ao glúten.

Or. en

Alteração 85
Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

c-C) Outros alimentos destinados a 
lactentes e crianças jovens.

Or. de
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Justificação

Existem no mercado muitos alimentos destinados a lactentes e crianças jovens, como os chás 
para bebés e os alimentos para bebés prematuros. Esses alimentos devem ser abrangidos 
pelo presente regulamento com vista a assegurar um grau máximo de proteção do 
consumidor.

Alteração 86
Matteo Salvini

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente regulamento estabelece 
disposições para a colocação no mercado 
de outros alimentos para nutrição 
especializada.

Or. en

Justificação

A fim de permitir a inovação futura com base em dados científicos concretos, deve 
estabelecer-se a categoria de outros alimentos para nutrição especializada com vista a dar 
uma resposta eficaz à evolução dos conhecimentos científicos e às necessidades dos 
consumidores.

Alteração 87
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) alimentos transformados à base de 
cereais e

i) alimentos transformados à base de 
cereais.

Or. en

Justificação

Os leites destinados a crianças jovens, também conhecidos como leites de crescimento ou 
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leites para crianças de tenra idade, são produtos densos em nutrientes e especificamente 
concebidos que contribuem para satisfazer as necessidades nutricionais das crianças jovens 
a partir dos 12-36 meses de idade. As normas internacionais confirmam que as crianças dos 
6 aos 36 meses de idade necessitam de fórmulas especializadas, o que se tem refletido desde 
1987 na norma Codex relativa às fórmulas de transição para lactentes e crianças jovens.

Alteração 88
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) leite destinado a crianças jovens; Suprimido

Or. en

Justificação

A exclusão dos leites para crianças jovens da definição de alimentos para bebés dará origem 
a uma redução das medidas de segurança alimentar, uma composição nutricional não 
específica e uma falta de harmonização nos diferentes Estados-Membros da UE. Em 
consequência, estes produtos serão regulados como alimentos de consumo corrente, e assim 
sujeitos aos critérios nutricionais e de segurança estabelecidos para os adultos, que não são 
apropriados para crianças de 12 a 36 meses de idade. Uma avaliação científica independente 
da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos deve clarificar as necessidades 
nutricionais desta categoria de consumidores vulneráveis.

Alteração 89
Olga Sehnalová

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) leite destinado a crianças jovens; Suprimido

Or. en

Justificação

Não se deve ignorar o facto de os chamados "leites de crescimento" já serem comercializados 
e de se destinarem a crianças jovens. Com as suas características, satisfazem os requisitos 
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dos "alimentos para bebés". Por conseguinte, a relatora sombra concorda com a elaboração 
de um relatório pela AESA, tal como proposto pela relatora. No entanto, até lá, seria 
conveniente que estes alimentos continuassem a ser abrangidos pelo presente regulamento.

Alteração 90
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) leite destinado a crianças jovens; Suprimido

Or. de

Justificação

Os "leites para lactentes" ou "leites de crescimento" devem inserir-se no âmbito da diretiva, 
tal como todos os alimentos destinados a lactentes e crianças jovens.

Alteração 91
Iliana Ivanova

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Alimentos para fins medicinais 
específicos», alimentos destinados a 
satisfazer as necessidades nutricionais de 
pacientes e para consumo sob supervisão 
médica. Destinam-se à alimentação 
exclusiva ou parcial de pacientes com 
capacidade limitada, diminuída ou alterada 
para ingerir, digerir, absorver, metabolizar 
ou excretar alimentos correntes ou alguns 
dos nutrientes neles contidos, ou cujo 
estado de saúde determina necessidades 
nutricionais particulares que não podem ser 
satisfeitas por uma modificação do regime 
alimentar normal.

h) «Alimentos para fins medicinais 
específicos», alimentos destinados a 
satisfazer as necessidades nutricionais de 
pacientes e para consumo sob supervisão 
médica. Destinam-se à alimentação 
exclusiva ou parcial de pacientes com 
capacidade limitada, diminuída ou alterada 
para ingerir, digerir, absorver, metabolizar 
ou excretar alimentos correntes ou alguns 
dos nutrientes neles contidos, ou cujo 
estado de saúde determina necessidades 
nutricionais particulares que não podem ser 
satisfeitas por uma modificação do regime 
alimentar normal. Os alimentos para fins 
medicinais específicos também incluem os 
produtos dietéticos de baixo teor calórico 



PE478.332v01-00 60/97 AM\885312PT.doc

PT

(DBTC), que correspondem a substitutos 
integrais da dieta inferiores a 800 kcal.

Or. en

Alteração 92
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Alimentos para fins medicinais 
específicos», alimentos destinados a 
satisfazer as necessidades nutricionais de 
pacientes e para consumo sob supervisão 
médica. Destinam-se à alimentação 
exclusiva ou parcial de pacientes com 
capacidade limitada, diminuída ou alterada 
para ingerir, digerir, absorver, metabolizar 
ou excretar alimentos correntes ou alguns 
dos nutrientes neles contidos, ou cujo 
estado de saúde determina necessidades 
nutricionais particulares que não podem ser 
satisfeitas por uma modificação do regime 
alimentar normal.

h) «Alimentos para fins medicinais 
específicos», alimentos destinados a 
satisfazer as necessidades nutricionais de 
pacientes e para consumo sob supervisão 
médica. Destinam-se à alimentação 
exclusiva ou parcial de pacientes com 
capacidade limitada, diminuída ou alterada 
para ingerir, digerir, absorver, metabolizar 
ou excretar alimentos correntes ou alguns 
dos nutrientes neles contidos, ou cujo 
estado de saúde determina necessidades 
nutricionais particulares que não podem ser 
satisfeitas por uma modificação do regime 
alimentar normal. Os alimentos destinados 
a fins medicinais específicos também 
incluem as preparações alimentícias 
utilizadas nas dietas de baixo teor 
calórico.

Or. fr

Alteração 93
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) «Géneros alimentícios destinados a 
pessoas com intolerância ao glúten», 



AM\885312PT.doc 61/97 PE478.332v01-00

PT

géneros alimentícios destinados a uma 
alimentação específica que são 
especialmente produzidos, preparados 
e/ou transformados para responder às 
necessidades dietéticas especiais de 
pessoas com intolerância ao glúten.

Or. en

Alteração 94
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) «Géneros alimentícios destinados a 
pessoas com intolerância ao glúten», 
géneros alimentícios destinados a uma 
alimentação específica que são 
especialmente produzidos, preparados 
e/ou transformados para responder às 
necessidades dietéticas especiais de 
pessoas com intolerância ao glúten.

Or. en

Justificação

É necessário incluir esta categoria na definição do novo regulamento para evitar confusões 
entre alimentos relacionados com doenças e alegações nutricionais. A menção "isento de 
glúten" não pode ser tratada no Regulamento 1924/2006/CE, que regula as comunicações 
comerciais destinadas à população em geral, visto não ter nenhuma propriedade nutricional 
benéfica em particular para a maioria das pessoas.

Alteração 95
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – alínea h-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

h-A) «Géneros alimentícios destinados a 
pessoas com intolerância ao glúten», 
géneros alimentícios destinados a uma 
alimentação específica que são 
especialmente produzidos, preparados 
e/ou transformados para responder às 
necessidades dietéticas especiais de 
pessoas com intolerância ao glúten.

Or. fr

Alteração 96
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) «Géneros alimentícios destinados a 
uma alimentação especial», géneros 
alimentícios que, devido à sua composição 
especial ou a processos especiais de 
fabrico, se distinguem claramente dos 
géneros alimentícios de consumo 
corrente, são adequados ao objetivo 
nutricional pretendido e são 
comercializados com a indicação de que 
correspondem a esse objetivo;

Or. en

Justificação

É necessário fazer uma distinção clara entre os géneros alimentícios destinados a uma 
alimentação especial e os géneros alimentícios de consumo corrente, a fim de garantir a 
segurança dos consumidores que necessitam de nutrição especializada e dos consumidores 
normais.

Alteração 97
Robert Rochefort
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) «Alimentos destinados a serem 
utilizados em dietas de restrição calórica 
para redução do peso», alimentos de 
composição especial que, se utilizados de 
acordo com as instruções do fabricante, 
substituem total ou parcialmente a dieta 
diária. Estes alimentos dividem-se em três 
categorias:
i) produtos apresentados como substitutos 
de toda a dieta diária;
ii) produtos apresentados como 
substitutos de uma ou mais refeições da 
dieta diária;
iii) produtos apresentados como 
substitutos de parte de uma refeição.
Estes alimentos não incluem produtos ou 
programas destinados a substituir a dieta 
diária em dietas de baixo teor calórico 
(menos de 800 calorias por dia), que se 
inserem na categoria dos alimentos 
destinados a fins medicinais específicos.

Or. fr

Justificação

Em harmonia com a alteração ao n.º 1 do artigo 1.º que visa manter no âmbito da presente 
proposta de regulamento os alimentos destinados a serem utilizados em dietas de restrição 
calórica para redução do peso. Além disso, é aconselhável incluir os produtos utilizados 
aquando da interrupção temporária de dietas para que seja possível a habituação gradual a 
alimentos variados sem o risco de recuperar o peso perdido.

Alteração 98
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea h-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

h-B) «Alimentos para redução e controlo 
do peso», alimentos especialmente 
formulados, quando utilizados de acordo 
com as instruções do fabricante, para 
substituir total ou parcialmente o regime 
alimentar diário:
i) destinados a serem utilizados em dietas 
de restrição calórica para redução de 
peso. Subdividem-se em duas categorias:
– os produtos apresentados como 
substitutos de todo o regime alimentar 
diário (produtos dietéticos de baixo teor 
calórico e de muito baixo teor calórico);
– os produtos apresentados como 
substitutos de uma ou mais refeições da 
dieta diária (substitutos de refeição);
ii) destinados ao controlo do peso 
(produtos apresentados como prato, parte 
de refeição, refeição ligeira ou refeição 
rápida);

Or. en

Alteração 99
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – alínea h-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-C) «Alimentos adaptados a um esforço 
muscular intenso», alimentos 
especialmente formulados e apresentados 
para se adaptarem a um esforço muscular 
intenso, nomeadamente para os 
desportistas;

Or. en
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Justificação

Os alimentos adaptados a um esforço muscular intenso são alimentos especialmente 
processados ou formulados para assegurar uma nutrição saudável nos desportos radicais e 
outras atividades físicas. Para se preparar, manter e recuperar de atividade desportiva 
intensa e/ou de alto nível, o corpo necessita de produtos especialmente formulados que 
assegurem o fornecimento adequado e efetivo de fluidos e nutrientes (como hidratos de 
carbono).

Alteração 100
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea h-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-D) «Géneros alimentícios destinados a 
pessoas com intolerância ao glúten», 
géneros alimentícios destinados a uma 
alimentação específica que são 
especialmente produzidos, preparados 
e/ou transformados para responder às 
necessidades dietéticas especiais de 
pessoas com intolerância ao glúten;

Or. en

Justificação

Algumas garantias essenciais oferecidas no âmbito da atual diretiva-quadro relativa aos 
alimentos dietéticos (2009/39/CE), nomeadamente as que dizem respeito aos "alimentos 
destinados a pessoas com intolerância ao glúten", foram suprimidas do âmbito da revisão 
proposta, em detrimento das pessoas com doença celíaca. Estes alimentos para nutrição 
especializada são reconhecidos a nível internacional pela norma Codex 118-1979 rev 2008 
relativa aos alimentos destinados a fins dietéticos específicos para pessoas com intolerância 
ao glúten.

Alteração 101
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. É atribuído poder à Comissão para 
adotar atos delegados nos termos do 
artigo 15.° para adaptar as definições de 
«fórmulas para lactentes», «fórmulas de 
transição», «alimentos transformados à 
base de cereais» e «alimentos para bebés» 
e «alimentos para fins medicinais 
específicos», tendo em conta o progresso 
técnico e científico e outros 
desenvolvimentos pertinentes a nível 
internacional, conforme adequado.

Suprimido

Or. en

Alteração 102
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É atribuído poder à Comissão para 
adotar atos delegados nos termos do artigo 
15.° para adaptar as definições de
«fórmulas para lactentes», «fórmulas de 
transição», «alimentos transformados à 
base de cereais» e «alimentos para bebés»
e «alimentos para fins medicinais 
específicos», tendo em conta o progresso 
técnico e científico e outros 
desenvolvimentos pertinentes a nível 
internacional, conforme adequado.

3. É atribuído poder à Comissão para 
adotar atos delegados nos termos do artigo 
15.° para adaptar as definições de
«fórmulas para lactentes», «fórmulas de 
transição», «alimentos transformados à 
base de cereais» e «alimentos para bebés», 
«alimentos para fins medicinais 
específicos», «alimentos para redução e 
controlo do peso», «alimentos adaptados a 
um esforço muscular intenso» e «géneros 
alimentícios destinados a pessoas com 
intolerância ao glúten», tendo em conta o 
progresso técnico e científico e outros 
desenvolvimentos pertinentes a nível 
internacional, conforme adequado.

Or. en

Justificação

Algumas garantias essenciais oferecidas no âmbito da atual diretiva-quadro relativa aos 
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alimentos dietéticos foram suprimidas em detrimento dos consumidores vulneráveis, que 
necessitam de alimentos especialmente formulados para oferecer nutrição especializada e 
para os ajudar na gestão dietética de condições específicas. A proposta da Comissão, ao 
restringir o âmbito de aplicação do regulamento, pode pôr em risco a saúde e a segurança 
destes grupos de consumidores.

Alteração 103
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É atribuído poder à Comissão para 
adotar atos delegados nos termos do artigo 
15.° para adaptar as definições de
«fórmulas para lactentes», «fórmulas de 
transição», «alimentos transformados à 
base de cereais» e «alimentos para bebés»
e «alimentos para fins medicinais 
específicos», tendo em conta o progresso 
técnico e científico e outros 
desenvolvimentos pertinentes a nível 
internacional, conforme adequado.

3. É atribuído poder à Comissão para 
adotar atos delegados nos termos do artigo 
15.° para adaptar as definições de
«fórmulas para lactentes», «fórmulas de 
transição», «alimentos transformados à 
base de cereais» e «alimentos para bebés», 
«alimentos para fins medicinais 
específicos», e «géneros alimentícios 
destinados a pessoas com intolerância ao 
glúten», tendo em conta o progresso 
técnico e científico e outros 
desenvolvimentos pertinentes a nível 
internacional, conforme adequado.

Or. en

Alteração 104
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É atribuído poder à Comissão para 
adotar atos delegados nos termos do artigo 
15.° para adaptar as definições de
«fórmulas para lactentes», «fórmulas de 
transição», «alimentos transformados à 
base de cereais» e «alimentos para bebés»

3. É atribuído poder à Comissão para 
adotar atos delegados nos termos do artigo 
15.° para adaptar as definições de
«fórmulas para lactentes», «fórmulas de 
transição», «alimentos transformados à 
base de cereais» e «alimentos para bebés», 
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e «alimentos para fins medicinais 
específicos», tendo em conta o progresso 
técnico e científico e outros 
desenvolvimentos pertinentes a nível 
internacional, conforme adequado.

«alimentos para fins medicinais 
específicos» e «géneros alimentícios 
destinados a pessoas com intolerância ao 
glúten», tendo em conta o progresso 
técnico e científico e outros 
desenvolvimentos pertinentes a nível 
internacional, conforme adequado.

Or. en

Alteração 105
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. É atribuído poder à Comissão para 
adotar atos delegados nos termos do artigo 
15.° para adaptar as definições de
«fórmulas para lactentes», «fórmulas de 
transição», «alimentos transformados à 
base de cereais» e «alimentos para bebés»
e «alimentos para fins medicinais 
específicos», tendo em conta o progresso 
técnico e científico e outros 
desenvolvimentos pertinentes a nível 
internacional, conforme adequado.

3. É atribuído poder à Comissão para 
adotar atos delegados nos termos do artigo 
15.° para adaptar as definições de
«fórmulas para lactentes», «fórmulas de 
transição», «alimentos transformados à 
base de cereais» e «alimentos para bebés», 
«alimentos para fins medicinais 
específicos» e «géneros alimentícios 
destinados a pessoas com intolerância ao 
glúten», tendo em conta o progresso 
técnico e científico e outros 
desenvolvimentos pertinentes a nível 
internacional, conforme adequado.

Or. fr

Alteração 106
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. É atribuído poder à Comissão para 3. É atribuído poder à Comissão para 
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adotar atos delegados nos termos do artigo 
15.° para adaptar as definições de
«fórmulas para lactentes», «fórmulas de 
transição», «alimentos transformados à 
base de cereais» e «alimentos para bebés»
e «alimentos para fins medicinais 
específicos», tendo em conta o progresso 
técnico e científico e outros 
desenvolvimentos pertinentes a nível 
internacional, conforme adequado.

adotar atos delegados nos termos do artigo 
15.° para adaptar as definições de
«fórmulas para lactentes», «fórmulas de 
transição», «alimentos transformados à 
base de cereais» e «alimentos para bebés», 
«alimentos para fins medicinais 
específicos» e «alimentos destinados a 
serem utilizados em dietas de restrição 
calórica para redução do peso», tendo em 
conta o progresso técnico e científico e 
outros desenvolvimentos pertinentes a 
nível internacional, conforme adequado.

Or. fr

Justificação

Em harmonia com a alteração ao n.º 1 do artigo 1.º que visa manter no âmbito da presente 
proposta de regulamento os alimentos destinados a serem utilizados em dietas de restrição 
calórica para redução do peso.

Alteração 107
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os alimentos referidos no artigo 1.º, n.º 1,
só podem ser colocados no mercado se 
cumprirem as disposições do presente 
regulamento.

Os alimentos referidos no artigo 1.º, n.ºs 1 
e 2, só podem ser colocados no mercado se 
cumprirem as disposições do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 108
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os alimentos referidos no artigo 1.º, n.º 1, 
só podem ser colocados no mercado se 
cumprirem as disposições do presente 
regulamento.

Os alimentos referidos no artigo 1.º, n.ºs 1 
e 2-A, só podem ser colocados no mercado 
se cumprirem as disposições do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Visa a coerência com o novo n.º 2-A do artigo 1.º. Esta disposição deve aplicar-se a todos os 
alimentos para nutrição especializada.

Alteração 109
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na rotulagem, apresentação e publicidade 
dos géneros alimentícios de consumo 
corrente são proibidas:
a) a utilização da menção "nutrição 
especializada", isolada ou em combinação 
com outros termos, para designar esses 
géneros alimentícios;
b) quaisquer outras indicações ou formas 
de apresentação suscetíveis de fazer crer 
que se trata de um dos produtos definidos 
no artigo 1.º.

Or. fr

Justificação

O objetivo é incluir uma cláusula que figura na Diretiva 2009/39/CE para não fazer crer que 
um alimento que preencha apenas um requisito pode ser utilizado para as pessoas ou dietas 
abrangidas pelo presente regulamento.
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Alteração 110
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na rotulagem, apresentação e publicidade 
dos géneros alimentícios de consumo 
corrente são proibidas:
a) a utilização da menção "nutrição 
especializada", isolada ou em combinação 
com outros termos, para designar esses 
géneros alimentícios;
b) quaisquer outras indicações ou formas 
de apresentação suscetíveis de fazer crer 
que se trata de um dos produtos definidos 
no artigo 1.º.

Or. en

Justificação

Para evitar induzir o consumidor em erro, é necessário manter uma disposição semelhante à 
do n.º 2-B do artigo 2.º da atual diretiva-quadro, assegurando que só os produtos que 
cumpram o disposto no regulamento possam ser apresentados como satisfazendo as 
necessidades específicas das populações visadas.

Alteração 111
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que for evidente que os 
alimentos referidos no artigo 1.º, n.º 1, são 
suscetíveis de constituir um risco grave 
para a saúde humana ou que esse risco não 
pode ser dominado de maneira satisfatória 
através das medidas tomadas pelos 
Estados-Membros em causa, a Comissão,
por sua própria iniciativa ou a pedido de 

1. Sempre que for evidente que os 
alimentos referidos no artigo 1.º, n.ºs 1 e 2, 
são suscetíveis de constituir um risco grave 
para a saúde humana ou que esse risco não 
pode ser dominado de maneira satisfatória 
através das medidas tomadas pelos 
Estados-Membros em causa, a Comissão, 
por sua própria iniciativa ou a pedido de 
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um Estado-Membro, adota imediatamente 
quaisquer medidas de emergência 
provisórias adequadas, incluindo medidas 
que restringem ou proíbem a colocação no 
mercado dos alimentos em causa, 
dependendo da gravidade da situação. 
Essas medidas são adotadas através de atos 
de execução em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 14.º, n.º 2.

um Estado-Membro, adota imediatamente 
quaisquer medidas de emergência 
provisórias adequadas, incluindo medidas 
que restringem ou proíbem a colocação no 
mercado dos alimentos em causa, 
dependendo da gravidade da situação. 
Essas medidas são adotadas através de atos 
de execução em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 14.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 112
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que for evidente que os 
alimentos referidos no artigo 1.º, n.º 1, são 
suscetíveis de constituir um risco grave 
para a saúde humana ou que esse risco não 
pode ser dominado de maneira satisfatória 
através das medidas tomadas pelos 
Estados-Membros em causa, a Comissão, 
por sua própria iniciativa ou a pedido de 
um Estado-Membro, adota imediatamente 
quaisquer medidas de emergência 
provisórias adequadas, incluindo medidas 
que restringem ou proíbem a colocação no 
mercado dos alimentos em causa, 
dependendo da gravidade da situação. 
Essas medidas são adotadas através de atos 
de execução em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 14.º, n.º 2.

1. Sempre que for evidente que os 
alimentos referidos no artigo 1.º, n.ºs 1 e 
2-A, são suscetíveis de constituir um risco 
grave para a saúde humana ou que esse 
risco não pode ser dominado de maneira 
satisfatória através das medidas tomadas 
pelos Estados-Membros em causa, a 
Comissão, por sua própria iniciativa ou a 
pedido de um Estado-Membro, adota 
imediatamente quaisquer medidas de 
emergência provisórias adequadas, 
incluindo medidas que restringem ou 
proíbem a colocação no mercado dos 
alimentos em causa, dependendo da 
gravidade da situação. Essas medidas são 
adotadas através de atos de execução em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 14.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Visa a coerência com o novo n.º 2-A do artigo 1.º. Esta disposição deve aplicar-se a todos os 
alimentos para nutrição especializada.
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Alteração 113
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os alimentos referidos no artigo 1.º, n.º 
1, cumprem todos os requisitos da 
legislação da União aplicáveis aos 
alimentos.

1. Os produtos referidos no artigo 1.º
cumprem todos os requisitos da legislação 
da União aplicáveis aos alimentos, exceto 
no que diz respeito às alterações 
introduzidas nesses produtos para os 
tornar conformes com as definições 
constantes do artigo 2.º.

Or. en

Justificação

Dado que os produtos abrangidos pelo presente regulamento são alimentos para nutrição 
especializada, a sua composição e apresentação devem adequar-se às pessoas às quais são 
principalmente destinados.

Alteração 114
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A composição dos alimentos referidos 
no artigo 1.º, n.º 1, é de forma a satisfazer 
as necessidades nutricionais das pessoas a 
que se destinam e é-lhes adequada, em 
conformidade com dados científicos 
geralmente aceites.

1. A composição dos alimentos referidos 
no artigo 1.º, n.ºs 1 e 2, é de forma a 
satisfazer as necessidades nutricionais
específicas das pessoas a que se destinam e 
é-lhes adequada, em conformidade com 
dados científicos geralmente aceites.

Or. en
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Alteração 115
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A composição dos alimentos referidos 
no artigo 1.º, n.º 1, é de forma a satisfazer 
as necessidades nutricionais das pessoas a 
que se destinam e é-lhes adequada, em 
conformidade com dados científicos 
geralmente aceites.

1. A composição dos alimentos referidos 
no artigo 1.º, n.ºs 1 e 2-A, é de forma a 
satisfazer as necessidades nutricionais
específicas das pessoas a que se destinam e 
é-lhes adequada, em conformidade com 
dados científicos geralmente aceites.

Or. en

Justificação

Visa a coerência com o novo n.º 2-A do artigo 1.º. Esta disposição deve aplicar-se a todos os 
alimentos para nutrição especializada.

Alteração 116
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os alimentos referidos no artigo 1.º, n.º 
1, não contêm quaisquer substâncias em tal 
quantidade que ponha em perigo a saúde 
das pessoas a quem se destinam.

2. Os alimentos referidos no artigo 1.º, n.ºs 
1 e 2, não contêm quaisquer substâncias 
em tal quantidade que ponha em perigo a 
saúde das pessoas a quem se destinam.

Or. en

Alteração 117
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os alimentos referidos no artigo 1.º, n.º 
1, não contêm quaisquer substâncias em tal 
quantidade que ponha em perigo a saúde 
das pessoas a quem se destinam.

2. Os alimentos referidos no artigo 1.º, n.ºs 
1 e 2-A, não contêm quaisquer substâncias 
em tal quantidade que ponha em perigo a 
saúde das pessoas a quem se destinam.

Or. en

Justificação

Visa a coerência com o novo n.º 2-A do artigo 1.º. Esta disposição deve aplicar-se a todos os 
alimentos para nutrição especializada.

Alteração 118
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A rotulagem, apresentação e publicidade 
dos alimentos referidos no artigo 1.º, n.º 1, 
contêm informações adequadas destinadas 
ao consumidor e não podem induzir em 
erro.

3. A rotulagem, apresentação e publicidade 
dos alimentos referidos no artigo 1.º, n.ºs 1
e 2, contêm informações adequadas 
destinadas ao consumidor, não podem 
induzir em erro e não devem atribuir a 
esses produtos propriedades de prevenção, 
tratamento ou cura de uma doença 
humana, nem fazer referência a tais 
propriedades.

Or. en

Alteração 119
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A rotulagem, apresentação e publicidade 3. A rotulagem, apresentação e publicidade 
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dos alimentos referidos no artigo 1.º, n.º 1, 
contêm informações adequadas destinadas 
ao consumidor e não podem induzir em 
erro.

dos alimentos referidos no artigo 1.º, n.ºs 1
e 2-A, contêm informações adequadas 
destinadas ao consumidor, não podem 
induzir em erro e não devem atribuir a 
esses produtos propriedades de prevenção, 
tratamento ou cura de uma doença 
humana, nem fazer referência a tais 
propriedades.

Or. en

Justificação

Redação consistente com o disposto na atual diretiva-quadro. Visa a coerência com o novo 
n.º 2-A do artigo 1.º. Esta disposição deve aplicar-se a todos os alimentos para nutrição 
especializada.

Alteração 120
António Fernando Correia De Campos

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A rotulagem, apresentação e publicidade 
dos alimentos referidos no artigo 1.º, n.º 1, 
contêm informações adequadas destinadas 
ao consumidor e não podem induzir em 
erro.

3. A rotulagem, apresentação e publicidade 
dos alimentos referidos no artigo 1.º, n.º 1, 
contêm informações adequadas destinadas 
ao consumidor e não podem induzir em 
erro e devem ser baseadas em dados 
científicos validados pela Autoridade.

Or. pt

Alteração 121
Olga Sehnalová

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A fim de permitir um controlo eficaz 
e orientado para a segurança, os 
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operadores do setor alimentar que 
colocam no mercado os alimentos 
referidos no n.º 1 do artigo 1.º notificam a 
autoridade competente do 
Estado-Membro ou Estados-Membros em 
que o produto é comercializado, 
fornecendo uma amostra/modelo do 
rótulo antes da colocação dos seus 
produtos no mercado; a autoridade 
competente do respetivo Estado-Membro 
ou Estados-Membros disponibiliza ao 
público as normas que regem o seu 
procedimento de notificação.

Or. en

Justificação

In the Commission proposal, question of the notification procedure is mentioned in Article 10, 
which follows specific composition and information requirements. The shadow Rapporteur 
believes there is no need to provide any implementing powers, though continue in current 
practice. Since these foods are intended for the most sensitive population groups and the 
common excercise of official controls is not sufficient, there should be a general obligatory 
notification of all foods covered by the scope of this Regulation. A practical implementation 
should be left to the Member States with the competent authority being obliged to make 
notification rules publicly available. The requirement on an obligatory notification is of a 
general nature and thus it should be shifted under Article 9.

Alteração 122
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A divulgação de quaisquer informações 
ou recomendações relativamente às 
categorias de alimentos referidos no 
artigo 1.º, n.º 1, só pode ser levada a cabo 
exclusivamente por pessoas qualificadas 
em medicina, nutrição, farmácia ou por
outros profissionais responsáveis por 
cuidados de saúde infantis e de 
maternidade.

4. Os requisitos referidos no n.° 3 não 
impedem a divulgação de quaisquer 
informações ou recomendações
exclusivamente destinadas a pessoas 
qualificadas em medicina, nutrição, 
farmácia ou a outros profissionais 
responsáveis por cuidados de saúde infantis 
e de maternidade.
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Or. en

Justificação

Faz-se referência ao artigo 8.º da Diretiva 2009/39/CE, no qual, por razões de segurança, se 
estabelece que os alimentos para nutrição especializada devem incluir informação adicional 
para profissionais de saúde.

Alteração 123
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A divulgação de quaisquer informações 
ou recomendações relativamente às 
categorias de alimentos referidos no 
artigo 1.º, n.º 1, só pode ser levada a cabo 
exclusivamente por pessoas qualificadas 
em medicina, nutrição, farmácia ou por
outros profissionais responsáveis por 
cuidados de saúde infantis e de 
maternidade.

4. Os requisitos referidos no n.° 3 não 
impedem a divulgação de quaisquer 
informações ou recomendações
exclusivamente destinadas a pessoas 
qualificadas em medicina, nutrição e
farmácia ou a outros profissionais 
responsáveis por cuidados de saúde infantis 
e de maternidade.

Or. en

Alteração 124
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A divulgação de quaisquer informações 
ou recomendações relativamente às 
categorias de alimentos referidos no 
artigo 1.º, n.º 1, só pode ser levada a cabo 
exclusivamente por pessoas qualificadas 
em medicina, nutrição, farmácia ou por
outros profissionais responsáveis por 
cuidados de saúde infantis e de 

4. Os requisitos referidos no n.° 3 não 
impedem a divulgação de quaisquer 
informações ou recomendações
exclusivamente destinadas a pessoas 
qualificadas em medicina, nutrição e
farmácia ou a outros profissionais 
responsáveis por cuidados de saúde infantis 
e de maternidade.
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maternidade.

Or. en

Justificação

O novo parágrafo reflete as atuais disposições do artigo 8.º da Diretiva 2009/39/CE. Os 
alimentos para nutrição especializada que se inserem no âmbito da proposta de regulamento 
são utilizados sob a supervisão de profissionais de saúde. Com vista à utilização segura dos 
produtos, é essencial que os fabricantes forneçam informação útil, para além do rótulo, a fim 
de informar os profissionais de saúde acerca da composição e da utilização segura e 
adequada dos produtos.

Alteração 125
António Fernando Correia De Campos

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A divulgação de quaisquer informações 
ou recomendações relativamente às 
categorias de alimentos referidos no artigo 
1.º, n.º 1, só pode ser levada a cabo 
exclusivamente por pessoas qualificadas 
em medicina, nutrição, farmácia ou por 
outros profissionais responsáveis por 
cuidados de saúde infantis e de 
maternidade.

4. A elaboração e divulgação de quaisquer 
informações ou recomendações 
relativamente às categorias de alimentos 
referidos no artigo 1.º, n.º 1, só podem ser 
levadas a cabo exclusivamente por pessoas 
qualificadas em medicina, nutrição, 
farmácia ou por outros profissionais 
responsáveis por cuidados de saúde infantis 
e de maternidade e devem basear-se em 
dados científicos comprováveis de forma 
independente.

Or. pt

Alteração 126
Edvard Kožušník

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Para permitir um controlo oficial 
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eficaz, o operador do setor alimentar que 
coloca no mercado os alimentos referidos 
no n.º 1 do artigo 1.º notifica a autoridade 
competente do Estado-Membro em que 
coloca esses alimentos no mercado, 
transmitindo-lhe um modelo do rótulo 
usado para o produto.

Or. en

Justificação

A autoridade competente do Estado-Membro disponibiliza ao público as normas relativas ao 
procedimento de notificação.

Alteração 127
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os alimentos referidos no artigo 1.º, n.º 
1, devem cumprir os requisitos do artigo 
7.º e os requisitos em matéria de 
composição e informação dispostos no 
artigo 9.º

1. Os alimentos referidos no artigo 1.º, n.ºs 
1 e 2, devem cumprir os requisitos do 
artigo 7.º e os requisitos em matéria de 
composição e informação dispostos no 
artigo 9.º

Or. en

Alteração 128
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os alimentos referidos no artigo 1.º, n.º 
1, devem cumprir os requisitos do artigo 
7.º e os requisitos em matéria de 
composição e informação dispostos no 
artigo 9.º

1. Os alimentos referidos no artigo 1.º, n.ºs 
1 e 2-A, devem cumprir os requisitos do 
artigo 7.º e os requisitos em matéria de 
composição e informação dispostos no 
artigo 9.º
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Or. en

Justificação

Visa a coerência com o novo n.º 2-A do artigo 1.º. Esta disposição deve aplicar-se a todos os 
alimentos para nutrição especializada.

Alteração 129
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Sob reserva dos requisitos gerais 
dispostos nos artigos 7.º e 9.º, e tendo em 
conta a Diretiva 2006/141/CE, a Diretiva 
2006/125/CE e a Diretiva 1999/21/CE, 
bem como eventuais progressos técnicos e 
científicos, é atribuído poder à Comissão 
para adotar regulamentos delegados até [2 
anos após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento], em conformidade 
com o artigo 15.º, no que se refere ao 
seguinte:

2. Sob reserva dos requisitos gerais 
dispostos nos artigos 7.º e 9.º, e tendo em 
conta a Diretiva 2006/141/CE, a Diretiva 
2006/125/CE, a Diretiva 1999/21/CE, a 
Diretiva 96/8/CE e o Regulamento (CE) 
n.º 41/2009, bem como eventuais 
progressos técnicos e científicos, é 
atribuído poder à Comissão para adotar 
regulamentos delegados relativos aos 
alimentos referidos no n.º 1 do artigo 1.º
até [2 anos após a data de entrada em vigor 
do presente regulamento], em 
conformidade com o artigo 15.º, no que se 
refere ao seguinte:

Or. en

Justificação

É exigida a prestação de uma quantidade considerável de informação adicional sobre os 
alimentos que se inserem no âmbito do presente regulamento em comparação com a 
informação exigida pelas disposições de rotulagem dos alimentos de consumo corrente, a fim 
de garantir a segurança da sua utilização. As disposições de rotulagem específicas aplicáveis 
a estes grupos de produtos devem ser revistas e reformuladas sob a forma de atos delegados.

Alteração 130
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. Sob reserva dos requisitos gerais 
dispostos nos artigos 7.º e 9.º, e tendo em 
conta a Diretiva 2006/141/CE, a Diretiva 
2006/125/CE e a Diretiva 1999/21/CE, 
bem como eventuais progressos técnicos e 
científicos, é atribuído poder à Comissão 
para adotar regulamentos delegados até [2 
anos após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento], em conformidade 
com o artigo 15.º, no que se refere ao 
seguinte:

2. Sob reserva dos requisitos gerais 
dispostos nos artigos 7.º e 9.º, e tendo em 
conta a Diretiva 2006/141/CE, a Diretiva 
2006/125/CE, a Diretiva 1999/21/CE e o 
Regulamento (CE) n.º 41/2009, bem como 
eventuais progressos técnicos e científicos, 
é atribuído poder à Comissão para adotar 
regulamentos delegados relativos aos 
alimentos referidos no n.º 1 do artigo 1.º
até [2 anos após a data de entrada em vigor 
do presente regulamento], em 
conformidade com o artigo 15.º, no que se 
refere ao seguinte:

Or. en

Justificação

É necessário fazer uma referência específica à legislação em vigor sobre a rotulagem dos 
alimentos isentos de glúten.

Alteração 131
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Sob reserva dos requisitos gerais 
dispostos nos artigos 7.º e 9.º, e tendo em 
conta a Diretiva 2006/141/CE, a Diretiva 
2006/125/CE e a Diretiva 1999/21/CE, 
bem como eventuais progressos técnicos e 
científicos, é atribuído poder à Comissão 
para adotar regulamentos delegados até [2 
anos após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento], em conformidade 
com o artigo 15.º, no que se refere ao 
seguinte:

2. Sob reserva dos requisitos gerais 
dispostos nos artigos 7.º e 9.º, e tendo em 
conta a Diretiva 2006/141/CE, a Diretiva 
2006/125/CE, a Diretiva 1999/21/CE e o 
Regulamento (CE) n.º 41/2009, bem como 
eventuais progressos técnicos e científicos, 
é atribuído poder à Comissão para adotar 
regulamentos delegados relativos aos 
alimentos referidos no n.º 1 do artigo 1.º
até [2 anos após a data de entrada em vigor 
do presente regulamento], em 
conformidade com o artigo 15.º, no que se 
refere ao seguinte:
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Or. en

Alteração 132
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Sob reserva dos requisitos gerais 
dispostos nos artigos 7.º e 9.º, e tendo em 
conta a Diretiva 2006/141/CE, a Diretiva 
2006/125/CE e a Diretiva 1999/21/CE, 
bem como eventuais progressos técnicos e 
científicos, é atribuído poder à Comissão 
para adotar regulamentos delegados até [2 
anos após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento], em conformidade 
com o artigo 15.º, no que se refere ao 
seguinte:

2. Sob reserva dos requisitos gerais 
dispostos nos artigos 7.º e 9.º, e tendo em 
conta a Diretiva 2006/141/CE, a Diretiva 
2006/125/CE, a Diretiva 1999/21/CE e o 
Regulamento (CE) n.º 41/2009, bem como 
eventuais progressos técnicos e científicos, 
é atribuído poder à Comissão para adotar 
regulamentos delegados até [2 anos após a 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento], em conformidade com o 
artigo 15.º, no que se refere ao seguinte:

Or. fr

Alteração 133
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Sob reserva dos requisitos gerais 
dispostos nos artigos 7.º e 9.º, e tendo em 
conta a Diretiva 2006/141/CE, a Diretiva 
2006/125/CE e a Diretiva 1999/21/CE, 
bem como eventuais progressos técnicos e 
científicos, é atribuído poder à Comissão 
para adotar regulamentos delegados até [2 
anos após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento], em conformidade 
com o artigo 15.º, no que se refere ao 
seguinte:

2. Sob reserva dos requisitos gerais 
dispostos nos artigos 7.º e 9.º, e tendo em 
conta a Diretiva 2006/141/CE, a Diretiva 
2006/125/CE e a Diretiva 1999/21/CE e a 
Diretiva 96/8/CE, bem como eventuais 
progressos técnicos e científicos, é 
atribuído poder à Comissão para adotar 
regulamentos delegados até [2 anos após a 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento], em conformidade com o 
artigo 15.º, no que se refere ao seguinte:
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Or. fr

Justificação

Em harmonia com a alteração ao n.º 1 do artigo 1.º que visa manter no âmbito da presente 
proposta de regulamento os alimentos destinados a serem utilizados em dietas de restrição 
calórica para redução do peso.

Alteração 134
Olga Sehnalová

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O procedimento de notificação para a 
colocação no mercado de um alimento 
referido no artigo 1.º, n.º 1, a fim de 
facilitar a monitorização oficial eficaz 
desse alimento na qual os operadores das 
empresas do setor alimentar se baseiam 
para notificar a autoridade competente 
dos Estados-Membros em causa onde o 
produto está a ser comercializado.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 4.

Alteração 135
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) O procedimento de colocação no 
mercado dos alimentos referidos no n.º 1 
do artigo 1.º que resultam de inovações 
científicas e tecnológicas que não 
cumprem as disposições sobre composição 
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estabelecidas pelos regulamentos 
delegados;

Or. en

Alteração 136
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Requisitos em matéria de informação a 
prestar sobre a alimentação de lactentes e 
crianças jovens para assegurar 
informações adequadas sobre práticas 
alimentares apropriadas.

f) Requisitos em matéria de informação a 
prestar sobre as recomendações relativas à 
utilização adequada dos alimentos 
referidos no n.º 1 do artigo 1.º;

Or. en

Alteração 137
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) O procedimento de colocação no 
mercado dos alimentos referidos no n.º 1 
do artigo 1.º que resultam de inovações 
científicas e tecnológicas que não 
cumprem as disposições sobre composição 
estabelecidas pelos regulamentos 
delegados;

Or. en

Alteração 138
Matteo Salvini
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Sem prejuízo dos critérios relativos 
aos níveis de certos contaminantes 
estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 
1881/2006 da Comissão, de 19 de 
dezembro de 2006, que fixa os teores 
máximos de certos contaminantes 
presentes nos géneros alimentícios1, os 
critérios microbiológicos estabelecidos no 
Regulamento (CE) n.º 2073/2005 da 
Comissão, de 15 de novembro de 2005, 
relativo a critérios microbiológicos 
aplicáveis aos géneros alimentícios2

aplicam-se às bebidas lácteas atualmente 
no mercado destinadas a crianças jovens 
durante o período de transição previsto no 
artigo 18.º;
______________
1 JO L 364 de 20.12.2006, p. 5.
2 JO L 338 de 22.12.2005, p. 1.

Or. en

Justificação

Tendo em conta que os produtos, incluindo as bebidas lácteas destinadas a crianças jovens, 
atualmente comercializados cumprem os critérios de segurança alimentar definidos para as 
crianças jovens, estas disposições devem manter-se até à apresentação do parecer da AESA, 
a fim de continuar a garantir um nível de segurança elevado, apropriado para este grupo de 
consumidores vulneráveis. 

Alteração 139
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-B) Requisitos em matéria de informação 
a prestar sobre as recomendações 
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relativas à utilização adequada dos 
alimentos referidos no n.º 1 do artigo 1.º.

Or. en

Alteração 140
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-B) Até ao final do período de transição 
definido no n.º 1 do artigo 18.º, a 
Comissão, após consulta à Autoridade 
Europeia para a Segurança dos 
Alimentos, apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
sobre a conveniência de se adotarem 
disposições específicas relativas à 
composição e rotulagem das bebidas 
lácteas destinadas a crianças jovens no 
que diz respeito às necessidades 
nutricionais, ao padrão de consumo, ao 
aporte nutricional e aos níveis de 
exposição a contaminantes e pesticidas 
das crianças jovens, tendo em conta a 
diferente legislação que rege os alimentos 
de consumo corrente e os alimentos para 
lactentes e crianças jovens. À luz das 
conclusões desse relatório, a Comissão:
i) decide que não é necessário adotar 
disposições específicas relativas à 
composição e rotulagem das bebidas 
lácteas destinadas a crianças jovens; ou
ii) apresenta, em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 114.º do 
TFUE, quaisquer propostas adequadas de 
alteração ao presente regulamento, e 
altera os atos delegados relevantes de 
forma a incluir as disposições específicas 
em causa, nos termos do artigo 15.º do 
presente regulamento.
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Or. en

Justificação

As bebidas lácteas destinadas a crianças jovens encontram-se atualmente à venda no 
mercado europeu em conformidade com as disposições estabelecidas na Diretiva-Quadro 
2009/39/CE. A fim de continuar a oferecer um nível de proteção elevado a um grupo 
particularmente vulnerável de consumidores, seria portanto útil dispor de um parecer 
científico da AESA sobre a conveniência de incluir requisitos em matéria de composição e 
rotulagem para estes produtos nos atos delegados da Comissão.

Alteração 141
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.°-A
Disposições relativas a alimentos 

adaptados a um esforço muscular intenso, 
sobretudo para desportistas

Em ...*, o mais tardar, a Comissão, após 
consulta da Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos sobre as 
necessidades nutricionais específicas dos 
desportistas em relação às suas condições 
fisiológicas especiais e restrições 
alimentares decorrentes de treinos e 
competições, apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
sobre a estratégia legislativa proposta 
para os "alimentos adaptados a um 
esforço muscular intenso, sobretudo para 
os desportistas", a fim de assegurar a 
disponibilidade de alimentos com um 
perfil nutricional adequado, a aplicação 
efetiva da responsabilidade dos 
operadores de garantir a ausência de 
substâncias dopantes, as condições de 
utilização de nutrientes e outras 
substâncias de interesse, evitando 
qualquer risco no âmbito das atividades 
desportivas, a prestação de informação 
sobre uma utilização adequada e segura 
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dos alimentos para desportistas e 
alegações relevantes para os desportistas.
À luz deste relatório, a Comissão:
a) Decide que não é necessário adotar 
disposições específicas sobre a 
composição e rotulagem dos "alimentos 
adaptados a um esforço muscular intenso, 
sobretudo para os desportistas" e, neste 
caso, especifica as modificações ou regras 
de execução relativas a textos legislativos 
de caráter geral que considera necessários 
para cumprir os objetivos acima 
mencionados;
b) Ou, em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 114. º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, apresenta propostas adequadas 
com vista a alterar o presente 
regulamento e os atos delegados em causa 
de forma a incluir as disposições 
específicas relevantes, nos termos do 
artigo 15.º do presente regulamento.
______________
JO, inserir a data: um ano após a entrada em 
vigor do presente regulamento.

Or. fr

Alteração 142
Olga Sehnalová

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.°-A
Leites destinados a crianças jovens

Até …*, a Comissão, após consultar a 
Autoridade Europeia para a Segurança 
dos Alimentos, apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
sobre a conveniência de se adotarem 
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disposições específicas relativas à 
composição e à rotulagem dos leites 
destinados a crianças jovens. À luz das 
conclusões desse relatório, a Comissão:
a) decide que não é necessário adotar 
disposições específicas relativas à 
composição e à rotulagem dos leites 
destinados a crianças jovens;
b) apresenta, em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 114.º do 
TFUE, quaisquer propostas adequadas de 
alteração ao presente regulamento, e 
altera os atos delegados relevantes de 
forma a incluir as disposições específicas 
em causa, nos termos do artigo 15.º do 
presente regulamento.
____________
* JO: inserir data correspondente a 2 
anos após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 3.

Alteração 143
Iliana Ivanova

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até [2 anos após a data de entrada em 
vigor do presente regulamento], a 
Comissão estabelece, e posteriormente 
atualiza, uma lista da União de substâncias 
autorizadas que satisfazem as condições do 
n.º 1, por meio de regulamentos de 
execução. A introdução de uma substância 
na lista da União inclui uma especificação 
da substância e, se for caso disso, 

2. Até [2 anos após a data de entrada em 
vigor do presente regulamento], a 
Comissão estabelece, e posteriormente 
atualiza, uma lista da União de substâncias 
autorizadas que satisfazem as condições do 
n.º 1, por meio de atos de execução. A 
introdução de uma substância na lista da 
União inclui uma especificação da 
substância e, se for caso disso, determina 
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determina as condições de utilização e os 
critérios de pureza aplicáveis. Esses
regulamentos de execução são adotados 
nos termos do procedimento de exame 
referido no artigo 14.º, n.º 2. Por razões 
devidamente justificadas de urgência 
extrema relacionada com riscos para a 
saúde emergentes, a Comissão adota atos 
de execução imediatamente aplicáveis que 
atualizam a lista da União em 
conformidade com o artigo 14.º, n.º 3.

as condições de utilização e os critérios de 
pureza aplicáveis. Esses atos de execução
são adotados nos termos do procedimento 
de exame referido no artigo 14.º, n.º 2. Por 
razões devidamente justificadas de 
urgência extrema relacionada com riscos 
para a saúde emergentes, a Comissão adota 
atos de execução imediatamente aplicáveis 
que atualizam a lista da União em 
conformidade com o artigo 14.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 144
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão, em estreita colaboração 
com a Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos, disponibiliza as 
orientações e os instrumentos técnicos 
adequados, a fim de auxiliar os 
operadores do setor alimentar, 
designadamente as PME, na preparação e 
apresentação do pedido de avaliação 
científica.

Or. en

Justificação

São necessárias orientações específicas para a apresentação do pedido.

Alteração 145
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A Diretiva 96/8/CE e o Regulamento 
(CE) n.º 41/2009 são revogados a partir de 
[primeiro dia do mês que se segue a um 
período de 2 anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento].

Suprimido

Or. en

Justificação

Revogar a referência aos alimentos isentos de glúten equivale a esquecer as pessoas com 
doença celíaca, que não têm outra alternativa para além de seguir um regime alimentar 
especial durante toda a vida. É, por conseguinte, necessário manter esta regulamentação.

Alteração 146
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Diretiva 96/8/CE e o Regulamento 
(CE) n.º 41/2009 são revogados a partir de 
[primeiro dia do mês que se segue a um 
período de 2 anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento].

Suprimido

Or. en

Alteração 147
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Diretiva 96/8/CE e o Regulamento 
(CE) n.º 41/2009 são revogados a partir de 
[primeiro dia do mês que se segue a um 

Suprimido
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período de 2 anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento].

Or. en

Justificação

A Diretiva 96/8/CE e o Regulamento (CE) n.º 41/2009 não devem ser revogados.

Alteração 148
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Diretiva 96/8/CE e o Regulamento 
(CE) n.º 41/2009 são revogados a partir de
[primeiro dia do mês que se segue a um 
período de 2 anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento].

Suprimido

Or. de

Alteração 149
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Diretiva 96/8/CE e o Regulamento 
(CE) n.º 41/2009 são revogados a partir de 
[primeiro dia do mês que se segue a um 
período de 2 anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento].

Suprimido

Or. fr
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Alteração 150
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Diretiva 96/8/CE e o Regulamento
(CE) n.º 41/2009 são revogados a partir de 
[primeiro dia do mês que se segue a um 
período de 2 anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento].

2. O Regulamento (CE) n.º 41/2009 é 
revogado a partir de [primeiro dia do mês 
que se segue a um período de 2 anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento].

Or. fr

Justificação

Em harmonia com a alteração ao n.º 1 do artigo 1.º que visa manter no âmbito da presente 
proposta de regulamento os alimentos destinados a serem utilizados em dietas de restrição 
calórica para redução do peso.

Alteração 151
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os alimentos não conformes com o 
presente regulamento mas conformes com 
as Diretivas 2009/39/CE e 96/8/CE, os 
Regulamentos (CE) n.º 41/2009 e (CE) n.º 
953/2009, e rotulados antes de [2 anos
após a entrada em vigor do presente 
regulamento] podem continuar a ser 
comercializados depois dessa data até ao 
esgotamento das existências.

1. Os alimentos não conformes com o 
presente regulamento, mas conformes com 
as Diretivas 2009/39/CE e 96/8/CE, os 
Regulamentos (CE) n.º 41/2009 e (CE) n.º 
953/2009, e rotulados antes de [5 anos
após a data de aplicação do presente 
regulamento] podem continuar a ser 
comercializados depois dessa data até ao 
esgotamento das existências.

Or. en

Alteração 152
Matteo Salvini
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os alimentos não conformes com o 
presente regulamento mas conformes com 
as Diretivas 2009/39/CE e 96/8/CE, os 
Regulamentos (CE) n.º 41/2009 e (CE) n.º 
953/2009, e rotulados antes de [2 anos
após a entrada em vigor do presente 
regulamento] podem continuar a ser 
comercializados depois dessa data até ao 
esgotamento das existências.

1. Os alimentos não conformes com o 
presente regulamento, mas conformes com 
as Diretivas 2009/39/CE e 96/8/CE, os 
Regulamentos (CE) n.º 41/2009 e (CE) n.º 
953/2009, e rotulados antes de [5 anos
após a data de aplicação do presente 
regulamento] podem continuar a ser 
comercializados depois dessa data até ao 
esgotamento das existências.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar uma aplicação correta, é necessário conceder tempo suficiente para que 
todos os produtos atualmente comercializados se adaptem às novas disposições.

Alteração 153
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Regulamento (UE) n.º 1169/2011 
aplica-se aos alimentos referidos no n.º 1 
do artigo 1.º a partir de …*.
________________
*JO, inserir a data: três anos após a data 
de entrada em vigor dos regulamentos 
delegados referidos no n.º 2 do artigo 10.º 
do presente regulamento.

Or. en
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Alteração 154
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Regulamento (UE) n.º 1169/2011 
aplica-se aos alimentos referidos no n.º 1 
do artigo 1.º a partir de …*. 
_____________
* JO, inserir a data: três anos após a data 
de entrada em vigor dos regulamentos 
delegados referidos no n.º 2 do artigo 10.º 
do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Uma vez que os atos delegados deverão estabelecer normas de rotulagem para os alimentos 
que se inserem no âmbito de aplicação do presente regulamento, é importante harmonizar as 
datas de execução dos atos delegados com o regulamento revisto relativo à prestação de 
informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios, a fim de evitar uma duplicação 
das modificações em matéria de rotulagem.

Alteração 155
Iliana Ivanova

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.°-A
Acesso das PME ao mercado interno

A Comissão deve, em estreita colaboração 
com todas as partes interessadas, adotar 
orientações apropriadas que permitam às 
empresas, em particular as pequenas e 
médias empresas, o cumprimento dos 
requisitos definidos pelo presente 
regulamento. A Comissão tem poderes 
para adotar atos delegados, em 
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conformidade com o artigo 15.º, a fim de 
adotar essas orientações.

Or. en


