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Alteração 7
Henri Weber

Proposta de regulamento
Título

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 destinados 
a uma alimentação especial (apresentado 
pela Comissão nos termos do artigo 114.° 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia)

Or. fr

Alteração 8
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Tiziano Motti, Lara Comi, Andrea 
Zanoni

Proposta de regulamento
Título

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

Or. en



PE480.536v01-00 4/61 AM\889163PT.doc

PT

Alteração 9
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

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 segurança dos alimentos constitui 
uma condição essencial para a sua livre 
circulação no mercado interno a fim de 
garantir a saúde e o bem-estar dos 
cidadãos.

Or. fr

Alteração 10
Bendt Bendtsen

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 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, para além 
de favorecer a competitividade europeia, 
oferecendo às empresas europeias um 
mercado interno mais vasto.

Or. en

Alteração 11
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O presente regulamento, que visa 
assegurar a segurança alimentar de 
produtos comercializados destinados a 
pessoas vulneráveis, como os lactentes, as 
crianças jovens e as pessoas que sofrem 
de patologias particulares, é necessário 
para garantir um elevado nível de 
proteção da saúde dessas pessoas, excluir 
um certo número de substâncias 
potencialmente perigosas ou reconhecidas 
como perigosas da composição dos 
alimentos ou da composição da sua 
embalagem.

Or. fr

Alteração 12
Françoise Grossetête

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 

(7) A Directiva 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, à luz do 
relatório do Comité Científico da 
Alimentação da Comissão Europeia, de 
22 de junho de 2000, não se chegou a 
qualquer conclusão positiva para o 
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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. Cumpre 
prosseguir os trabalhos e é conveniente 
convidar a Comissão Europeia a elaborar 
um relatório sobre os « alimentos 
adaptados a um esforço muscular 
intenso » a fim de desenvolver uma 
estratégia coerente e eficaz para a 
proteção dos consumidores, dos 
industriais do setor e do funcionamento 
do mercado interno. Com base nas 
conclusões desses relatórios, a Comissão 
poderá apresentar propostas para alterar 
as disposições relevantes da União ou  
adotar novas iniciativas, se for caso disso, 
a nível setorial.

Or. fr

Justificação

A Comissão Europeia deverá apresentar um relatório sobre a necessidade de harmonizar as 
disposições relativas à composição e à rotulagem dos alimentos adaptados a um esforço 
muscular intenso, tendo em conta os imperativos de proteção do consumidor e de 
funcionamento do mercado interno.

Alteração 13
António Fernando Correia De Campos

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

(7) A Diretiva 2009/39/CE prevê a possível 
adoção de disposições específicas 
relativamente às seguintes duas categorias 
específicas de alimentos que correspondem 
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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 relatório9 da 
Comissão conclui que não existe uma base 
científica para fixar requisitos específicos 
em matéria de composição.

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. Com vista 
ao adequado funcionamento do mercado 
interno, esta categoria de alimentos deve 
ser regulamentada no âmbito do 
Regulamento 1924/2006 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 relatório9 da 
Comissão conclui que não existe uma base 
científica para fixar requisitos específicos 
em matéria de composição.

Or. pt

Justificação

A existência que uma quadro regulamentar adequado para os alimentos desportivos melhora 
a segurança jurídica e previne a proliferação de normas nacionais que podem perturbar o 
adequado funcionamento do mercado interno.

Alteração 14
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
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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 Directiva 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.

(13) A Diretiva 2009/39/CE deve, portanto, 
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. fr

Justificação

A ciência evolui, pelo que não é possível excluir a hipótese de que, no futuro, não seja 
necessário estabelecer novas categorias de alimentos destinadas à alimentação de categorias 
particulares de consumidores.

Alteração 15
Françoise Grossetête

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 

(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 à base de 
leite destinadas às crianças jovens e 
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demonstrou que as disposições 
estabelecidas na Directiva 2006/141/CE da 
Comissão, na Directiva 2006/125/CE da 
Comissão e na Directiva 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 Directiva 2006/141/CE da Comissão, a 
Directiva 2006/125/CE da Comissão e a 
Directiva 1999/21/CE da Comissão.

alimentos para fins medicinais específicos. 
A experiência demonstrou que as 
disposições estabelecidas na Directiva 
2006/141/CE da Comissão, na Directiva 
2006/125/CE da Comissão e na Directiva
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 bebidas à base de leite 
destinadas a crianças jovens e alimentos 
para fins medicinais específicos, tendo em 
conta a Directiva 2006/141/CE da 
Comissão, a Directiva 2006/125/CE da 
Comissão e a Directiva 1999/21/CE da 
Comissão. Além disso, o conceito de 
«alimentação especial» deverá ser 
mantido e rigorosamente limitado aos 
produtos que possam demonstrar a sua 
capacidade única para responder às 
necessidades nutricionais específicas dos 
grupos de pessoas vulneráveis, sem o que 
esses produtos não poderão ser colocados 
no mercado em virtude da legislação da 
UE em vigor.

Or. fr

Justificação

Os leites de crescimento destinados às crianças jovens de 1 a 3 anos de idade são produtos 
especialmente concebidos para contribuir para as suas necessidades nutricionais e devem 
obedecer a medidas muito rigorosas de segurança alimentar, nomeadamente em matéria de 
teores de resíduos de pesticidas. É necessário que as crianças de 1 a 3 anos de idade 
beneficiem do atual nível de segurança dos alimentos destinados aos lactentes.

Alteração 16
Amalia Sartori
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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, bebidas à base de 
leite destinadas a crianças jovens 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, 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 à base 
de leite destinadas a 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, a Diretiva 1999/21/CE da 
Comissão, a Diretiva 96/8/CE da 
Comissão e o Regulamento (CE) n.º 
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41/2009 da Comissão. Além disso, o 
conceito de "alimentação especial" deve 
ser mantido e estritamente limitado aos 
produtos que comprovem ter uma 
capacidade única para satisfazer as 
necessidades nutricionais de grupos 
vulneráveis da população e que, de outra 
forma, não poderiam ser colocados no 
mercado com base na legislação da União 
em vigor.

Or. en

Justificação

É necessário reintroduzir o conceito de alimentos destinados a uma alimentação especial. 
Esta medida permitirá definir critérios para a proteção das crianças jovens aplicáveis aos 
requisitos em matéria de segurança nutricional e alimentar específicos de uma determinada 
faixa etária, como, por exemplo, limites no que se refere à adição de nutrientes, riscos 
microbiológicos e contaminantes. Se estes produtos não forem contemplados, serão 
regulamentados como alimentos destinados à população em geral e sujeitos a critérios 
nutricionais e de pureza aplicáveis aos alimentos destinados à população adulta, os quais 
nem sempre convêm a crianças de 12 a 36 meses.

Alteração 17
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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, 

(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, 
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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.

alimentos transformados à base de cereais 
e alimentos para bebés e alimentos para 
fins medicinais específicos, bem como 
alimentos 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 alimentos 
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

Alteração 18
Henri Weber

Proposta de regulamento
Recital 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 

(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 
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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 Directiva 2006/141/CE da 
Comissão, na Directiva 2006/125/CE da 
Comissão e na Directiva 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 Directiva 2006/141/CE da Comissão, a 
Directiva 2006/125/CE da Comissão e a 
Directiva 1999/21/CE da Comissão.

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, bem como 
alimentos para pessoas com intolerância 
ao glúten. A experiência demonstrou que 
as disposições estabelecidas na Directiva 
2006/141/CE da Comissão, na Directiva 
2006/125/CE da Comissão e na Directiva 
1999/21/CE e no Regulamento (CE) n.° 
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 e alimentos para fins 
medicinais específicos e alimentos para 
pessoas com intolerância ao glúten, tendo 
em conta a Directiva 2006/141/CE da 
Comissão, a Directiva 2006/125/CE da 
Comissão e a Directiva 1999/21/CE da 
Comissão, bem como o Regulamento (CE) 
n.° 41/2009 da Comissão.

Or. fr

Alteração 19
Henri Weber

Proposta de regulamento
Recital 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) Para assegurar a certeza jurídica, as 
definições estabelecidas na Directiva 
2006/141/CE da Comissão, na Directiva 
2006/125/CE da Comissão e na Directiva 
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 Directiva 
2006/141/CE da Comissão, na Directiva 
2006/125/CE da Comissão e na Directiva 
1999/21/CE da Comissão, bem como no 
Regulamento (CE) n.°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 e alimentos para fins 
medicinais específicos, bem como 
alimentos para 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 20
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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 

(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 



AM\889163PT.doc 15/61 PE480.536v01-00

PT

adaptadas regularmente tendo em conta o 
progresso técnico e científico e os 
desenvolvimentos relevantes a nível 
internacional, conforme o caso.

alimentos para bebés, alimentos para fins 
medicinais específicos e alimentos 
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 21
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Considerando a vulnerabilidade 
das categorias de pessoas abrangidas pelo 
presente regulamento, é fundamental que 
um certo número de substâncias 
reconhecidas como nocivas seja excluído 
da composição dos alimentos que lhes são 
destinados. O mesmo se aplica, por 
princípio de precaução, às substâncias 
comportando um risco mas para as quais 
subsistem incertezas científicas. É 
necessário estabelecer uma lista das 
substâncias estritamente proibidas para o 
fabrico dos alimentos a que se aplica o 
presente regulamento e atualizar essa 
lista.

Or. fr

Alteração 22
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 17-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(17-B) A utilização de pesticidas, de 
organismos geneticamente modificados e 
de óleo de palma é interdita para a 
produção de ingredientes destinados ao 
fabrico dos alimentos a que se aplica o 
presente regulamento. A utilização de 
nanomateriais é igualmente proibida no 
fabrico dos alimentos a que se refere o 
presente regulamento.

Or. fr

Justificação

Importa não esquecer que os alimentos a que se refere o presente regulamento se destinam a 
grupos de pessoas vulneráveis, como os lactentes, as crianças jovens e pessoas doentes, e 
que, por conseguinte, cumpre garantir um elevado nível de proteção da saúde mediante a 
interdição de substâncias nocivas ou potencialmente nocivas.

Alteração 23
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Considerando 17-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-C) As embalagens dos alimentos a 
que se aplica o presente regulamento 
devem igualmente garantir um elevado 
nível de proteção da saúde dos 
consumidores e não podem conter 
desreguladores endócrinos, como o 
bisfenol A ou outros compostos suscetíveis 
de apresentar riscos para a saúde.

Or. fr

Alteração 24
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Considerando 17-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-D) A Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos (AESA) e as 
autoridades nacionais competentes devem 
proceder a uma avaliação periódica para 
a atualização das substâncias proibidas, 
nomeadamente com base em novos dados 
e desenvolvimentos científicos e 
regulamentares nos Estados-Membros da 
União Europeia ou a nível internacional.

Or. fr

Alteração 25
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A Comissão deve tornar mais 
rigorosas as normas aplicáveis à 
publicidade, à comercialização e à 
promoção de alimentos para lactentes e 
crianças jovens.

Or. en

Alteração 26
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

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 Directiva 2006/141/CE 
da Comissão, a Directiva 2006/125/CE da 
Comissão e a Directiva 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 Directiva 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 às devidas consultas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível 
dos peritos. No contexto da preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar uma transmissão 
simultânea, tempestiva e adequada dos 
documentos pertinentes 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 e 
alimentos para fins medicinais específicos, 
tendo em conta a Directiva 2006/141/CE 
da Comissão, a Directiva 2006/125/CE da 
Comissão e a Directiva 1999/21/CE da 
Comissão. Tendo em conta o progresso 
técnico e científico, nomeadamente em 
matéria de avaliação dos riscos, 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 Directiva 
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 às devidas consultas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível dos peritos. No contexto 
da preparação e elaboração de atos
delegados, a Comissão deve assegurar uma 
transmissão simultânea, tempestiva e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. fr

Alteração 27
Françoise Grossetête
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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 Directiva 2006/141/CE 
da Comissão, a Directiva 2006/125/CE da 
Comissão e a Directiva 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 Directiva 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 às devidas consultas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível 
dos peritos. No contexto da preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar uma transmissão 
simultânea, tempestiva e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

(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 
à base de leite para crianças jovens e 
alimentos para fins medicinais específicos, 
tendo em conta a Directiva 2006/141/CE 
da Comissão, a Directiva 2006/125/CE da 
Comissão e a Directiva 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, bebidas à 
base de leite para crianças jovens 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 e o 
procedimento de comercialização dos 
alimentos resultantes de inovações 
tecnológicas e científicas relativamente às 
categorias de alimentos abrangidas pelo 
presente regulamento, incluindo no que se 
refere aos requisitos de rotulagem 
adicionais ou derrogações às disposições 
da Directiva 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 às devidas 
consultas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível dos peritos. 
No contexto da preparação e elaboração de 
atos delegados, a Comissão deve assegurar 
uma transmissão simultânea, tempestiva e 
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adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. fr

Justificação

Os leites de crescimento destinados às crianças jovens de 1 a 3 anos de idade são produtos 
especialmente concebidos para contribuir para as suas necessidades nutricionais e devem 
obedecer a medidas muito rigorosas de segurança alimentar, nomeadamente em matéria de 
teores de resíduos de pesticidas.  É necessário que as crianças de 1 a 3 anos de idade 
beneficiem do atual nível de segurança dos alimentos destinados aos lactentes.

Alteração 28
Amalia Sartori

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 

(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 
à base de leite destinadas a 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, 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 à base de leite 
destinadas a crianças jovens 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, 
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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.

estabelecer os requisitos específicos em 
matéria de composição e informação e o 
processo para a colocação no mercado de 
alimentos obtidos graças a 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

Justificação

É necessário reintroduzir o conceito de alimentos destinados a uma alimentação especial. 
Isso permitiria garantir que sejam aplicadas a estes produtos as normas de segurança mais 
rigorosas em matéria de nutrição, riscos microbiológicos, pesticidas e contaminantes, 
corantes e edulcorantes. Se estes produtos não forem contemplados, serão regulamentados 
como alimentos destinados à população em geral e sujeitos a critérios nutricionais e de 
pureza aplicáveis aos alimentos destinados à população adulta, os quais não convêm a 
crianças de 12 a 36 meses.

Alteração 29
Henri Weber

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O presente regulamento deve prever 
os critérios para o estabelecimento dos 

(19) O presente regulamento deve prever 
os critérios para o estabelecimento dos 
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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 Directiva 2006/141/CE 
da Comissão, a Directiva 2006/125/CE da 
Comissão e a Directiva 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 Directiva 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 às devidas consultas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível 
dos peritos. No contexto da preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar uma transmissão 
simultânea, tempestiva e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

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, 
bem como alimentos destinados às 
pessoas com intolerância ao glúten, tendo 
em conta a Directiva 2006/141/CE da 
Comissão, a Directiva 2006/125/CE da 
Comissão, a Directiva 1999/21/CE da 
Comissão e o Regulamento (CE) n.° 
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 alimentos 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 Directiva 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 às devidas consultas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível 
dos peritos. No contexto da preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar uma transmissão 
simultânea, tempestiva e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. fr
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Alteração 30
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível 
dos peritos. A Comissão, na preparação e 
elaboração de atos delegados, deve 
assegurar uma transmissão simultânea, 

(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 alimentos 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 
alimentos 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 
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atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

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 31
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

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 

(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. Para a atualização 
dessa lista, o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.° do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser expressamente 
delegado na Comissão.
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pública, haja motivos imperativos de 
urgência que o exijam.

Or. fr

Alteração 32
Henri Weber

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 
EstadosMembros 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 vitaminas, minerais, 
aminoácidos e outras substâncias que 
podem ser adicionados com finalidades 
nutricionais específicas a fórmulas para 
lactentes, fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés e alimentos para fins 
medicinais específicos, bem como a 
alimentos destinados às pessoas com 
intolerância ao glúten, tendo em conta o 
Regulamento 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 
EstadosMembros 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. fr

Alteração 33
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 vitaminas, minerais, 
aminoácidos e outras substâncias que 
podem ser adicionados, para fins 
nutricionais específicos, a fórmulas para 
lactentes, fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés e alimentos para fins 
medicinais específicos, bem como a 
alimentos 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 
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justificados relacionados com a saúde 
pública, haja motivos imperativos de 
urgência que o exijam.

Or. en

Alteração 34
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Atualmente, no seguimento do parecer 
do Comité Científico dos Riscos para a 
Saúde Emergentes e Recentemente 
Identificados (CCRSERI) relativo à 
avaliação dos riscos dos produtos das 
nanotecnologias, datado de 19 de janeiro 
de 2009, não existem informações 
adequadas sobre os riscos associados a 
nanomateriais artificiais e os métodos de 
ensaio existentes podem não ser suficientes 
para responder a todas as questões 
suscitadas pelos nanomateriais artificiais.
Por conseguinte, os nanomateriais 
artificiais não devem ser incluídos na lista 
da União de categorias de alimentos 
abrangidos pelo presente regulamento, até 
ser efetuada uma avaliação pela 
Autoridade.

(21) Atualmente, no seguimento do parecer 
do Comité Científico dos Riscos para a 
Saúde Emergentes e Recentemente 
Identificados (CCRSERI) relativo à 
avaliação dos riscos dos produtos das 
nanotecnologias, datado de 19 de janeiro 
de 2009, não existem informações 
adequadas sobre os riscos associados a 
nanomateriais artificiais e os métodos de 
ensaio existentes podem não ser suficientes 
para responder a todas as questões 
suscitadas pelos nanomateriais artificiais.
Tendo em conta a vulnerabilidade das 
pessoas a quem se destinam os alimentos 
a que se aplica o presente regulamento, é 
conveniente excluir os nanomateriais da
lista da União de categorias de alimentos 
abrangidos pelo presente regulamento.

Or. fr

Alteração 35
Françoise Grossetête

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 
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. O Regulamento (UE) n.º 
1169/2011, relativo à prestação de 
informação aos consumidores sobre os 
géneros alimentícios, estabelece a adoção
pela Comissão de atos de execução que 
regulamentem a informação voluntária 
sobre a presença eventual e não 
intencional, nos alimentos, de substâncias 
que causem alergias ou intolerâncias. Por 
razões de coerência e de simplificação do 
quadro jurídico, deve ser atribuído um 
mandato à Comissão, ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 1169/2011, para que 
adote também atos de execução que 
regulamentem a informação voluntária 
sobre a ausência ou a presença reduzida 
nos alimentos de substâncias que causam 
intolerâncias, como sejam o glúten e a 
lactose, e retire o Regulamento (CE) n.º 
41/2009 da Comissão. É necessário que o 
Regulamento relativo à prestação de 
informação aos consumidores sobre os 
géneros alimentícios seja alterado em 
conformidade e que as disposições de 
execução necessárias sejam adotadas pela 
Comissão antes da entrada em vigor do 
presente regulamento. O ato de execução 
referido deve manter as menções"isento 
de glúten" e "teor muito baixo de glúten"
nos alimentos e nas respetivas condições 
de utilização, tal como estão atualmente
regulamentadas ao abrigo do Regulamento 
(CE) n.º 41/2009 e, assim, proporcionar o 
mesmo nível de proteção dos 
consumidores.
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Or. fr

Justificação

As pessoas com intolerância ao glúten devem poder beneficiar de um quadro regulamentar 
adaptado às suas necessidades específicas.

Alteração 36
Henri Weber

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 
destinada às pessoas com intolerância ao 
glúten ao abrigo das regras especificadas 
no artigo 3.° do Regulamento (CE) 
n.º 41/2009 da Comissão relativo à 
composição e rotulagem dos géneros 
alimentícios adequados a pessoas com 
intolerância ao glúten. Além disso, a 
menção «isento de glúten» pode ser 
utilizada para alimentos destinados ao 
consumo normal e para os alimentos 
adequados às pessoas com uma 
intolerância ao glúten ao abrigo das 
regras especificadas no artigo 4.° do 
Regulamento n.° 41/2009 da Comissão 
relativo à composição e rotulagem dos 
géneros alimentícios adequados a pessoas 
com intolerância ao glúten, que não 
autorizam a utilização da menção «teor 
muito baixo de glúten» para esses  
alimentos. Esses alimentos destinados e 
uma alimentação especial para as pessoas 
com intolerância ao glúten são mantidos 
no presente regulamento, posto que 
fornecer esses alimentos seguros para as 
pessoas com intolerância ao glúten e 
informar as pessoas que sofrem de doença 
celíaca da ausência de glúten é essencial 
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para a gestão da patologia. Em 
conformidade com a norma internacional 
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 37
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea 
Zanoni

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 

(26) Atualmente, as menções «isento de 
glúten» e «teor muito baixo de glúten» 
podem ser utilizadas em alimentos 
adaptados a uma alimentação especial e 
destinados a pessoas com intolerância ao 
glúten, ao abrigo das regras especificadas 
no artigo 3.º do Regulamento (CE) 
n.º 41/2009 da Comissão relativo à 
composição e rotulagem dos géneros 
alimentícios adequados a pessoas com 
intolerância ao glúten. Além disso, a 
menção «isento de glúten» pode ser 
utilizada em alimentos de consumo 
corrente e noutros alimentos destinados a 
uma alimentação especial adequada a 
pessoas com intolerância ao glúten, ao 
abrigo das regras especificadas no artigo 
4.º do Regulamento (CE) n.º 41/2009 da 
Comissão relativo à composição e 
rotulagem dos géneros alimentícios 
adequados a pessoas com intolerância ao 
glúten, que não permite a utilização da 
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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.

menção «teor muito baixo de glúten» para 
os referidos alimentos. Os alimentos 
destinados a uma alimentação especial 
adequada a pessoas com intolerância ao 
glúten devem ser mantidos no campo de 
aplicação do presente regulamento, pois a 
disponibilização de alimentos seguros 
para pessoas com intolerância ao glúten e 
a informação das pessoas com a doença 
celíaca sobre a ausência de glúten são 
indispensáveis à gestão da doença. Tal é 
conforme com as normas internacionais 
aplicáveis aos alimentos adaptados às 
necessidades dietéticas especiais das 
pessoas com intolerância ao glúten 
(NORMA CODEX 118-1979 revista em 
2008). As condições de utilização da 
menção «isento de glúten» nos alimentos 
de consumo corrente também devem ser 
mantidas no Regulamento (CE) n.º 
41/2009.

Or. en

Alteração 38
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) É necessário introduzir uma 
definição mais rigorosa dos substitutos de 
refeição, dado que, se utilizados sob 
supervisão médica, estes substitutos 
podem ser considerados alimentos 
destinados a fins medicinais específicos. 
As alegações relativas ao emagrecimento 
devem ser justificadas com base no 
Regulamento (CE) n.º 1924/2006.

Or. en



PE480.536v01-00 32/61 AM\889163PT.doc

PT

Alteração 39
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Para garantir um nível elevado de 
proteção dos consumidores, serão 
estabelecidos a nível dos 
Estados-Membros procedimentos 
adequados de controlo, tanto sanitários 
como de composição, antes e depois da 
colocação no mercado.

Or. fr

Alteração 40
António Fernando Correia De Campos

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessário tomar medidas de 
transição adequadas para permitir que os 
operadores das empresas do setor alimentar 
se adaptem aos requisitos do presente 
regulamento,

(29) A Comissão tomará medidas 
adequadas para assegurar a segurança
jurídica na transição para o presente 
regulamento e para permitir que os 
operadores das empresas do setor alimentar 
se adaptem aos requisitos do presente 
regulamento.

Or. pt

Justificação

É necessário prevenir que as adaptações regulamentares previstas no âmbito da presente 
proposta possam criar um vazio legal, ainda que transitório.

Alteração 41
Françoise Grossetête
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Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) É conveniente prever um 
mecanismo que permita colocar 
temporariamente no mercado géneros 
alimentícios resultantes de inovações 
tecnológicas para valorizar os resultados 
das investigações da indústria até que seja 
alterada a diretiva específica em causa. 
Todavia, por razões de proteção da saúde 
dos consumidores, a autorização de 
comercialização só poderá ser concedida 
após consulta da Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos.

Or. fr

Justificação

É importante orientar o melhor possível os industriais do setor nas diligências a levar a cabo 
para poderem responder da melhor forma às necessidades alimentares específicas das 
pessoas vulneráveis. Tal permitiria que essas pessoas beneficiassem rapidamente dos 
progressos técnicos e científicos relevantes.

Alteração 42
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Considerando 29-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-B) A fim de facilitar o acesso ao 
mercado dos operadores e, em especial, 
das pequenas e médias empresas (PME) 
que pretendam comercializar alimentos 
resultantes de inovações científicas e 
tecnológicas, a Comissão Europeia deve, 
em estreita cooperação com as partes 
interessadas em questão, adotar
orientações relativas ao procedimento de 
comercialização temporária dos alimentos 
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resultantes de inovações científicas e 
tecnológicas.

Or. fr

Alteração 43
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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 destinados a uma alimentação 
especial:

Or. en

Justificação

Certas garantias essenciais oferecidas atualmente pela diretiva-quadro (Diretiva 
2009/39/EC) relativa aos géneros alimentícios, em particular as que dizem respeito aos 
"alimentos destinados a pessoas com intolerância ao glúten", foram retiradas do âmbito da 
revisão proposta, o que é desfavorável para as pessoas com a doença celíaca.

Alteração 44
Henri Weber

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 destinados a uma alimentação 
especial:
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Or. fr

Alteração 45
Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Alimentos destinados a pessoas com 
intolerância ao glúten.

Or. fr

Alteração 46
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Alimentos destinados a pessoas com 
intolerância ao glúten.

Or. en

Alteração 47
Amalia Sartori

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

Texto da Comissão Alteração

ii) leite destinado a crianças jovens; Suprimido

Or. en
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Justificação

As bebidas à base de leite destinadas a crianças jovens são produtos ricos em nutrientes, 
concebidos especificamente para contribuir para a satisfação das necessidades nutricionais 
das crianças de 12 a 36 meses. A exclusão destes produtos do âmbito de aplicação do 
regulamento conduzirá a uma redução das medidas de segurança alimentar, a uma 
composição nutricional não específica e a uma ausência de harmonização entre os 
Estados-Membros da UE. Em consequência desse facto, estes produtos serão regulamentados 
como alimentos destinados à população em geral e, por isso, sujeitos a critérios nutricionais 
e de segurança aplicáveis aos alimentos destinados à população adulta, os quais não convêm 
a crianças de 12 a 36 meses. 

Alteração 48
Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

ii) leite destinado a crianças jovens; Suprimido

Or. fr

Justificação

Os leites de crescimento destinados às crianças jovens de 1 a 3 anos de idade são produtos 
especialmente concebidos para contribuir para as suas necessidades nutricionais e devem 
obedecer a medidas muito rigorosas de segurança alimentar, nomeadamente em matéria de 
teores de resíduos de pesticidas.  É necessário que as crianças de 1 a 3 anos de idade 
beneficiem do atual nível de segurança dos alimentos destinados aos lactentes.

Alteração 49
Henri Weber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 
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e/ou transformados para responder às 
necessidades dietéticas especiais de 
pessoas com intolerância ao glúten;

Or. fr

Alteração 50
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

Texto da Comissão Alteração

h-A) "Alimentos 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

Alteração 51
Bendt Bendtsen

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

Texto da Comissão Alteração

h-A) «Pré-embalagem», conjunto de um 
produto e da embalagem individual na 
qual este é pré-embalado antes da venda; 

Or. da

(Ver redação da Diretiva 76/211/CEE do Conselho, de 20 de Janeiro de 1976, relativa à 
aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao pré-acondicionamento 

em massa ou em volume de certos produtos em pré-embalagens.)
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Alteração 52
Bendt Bendtsen

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

Texto da Comissão Alteração

h-B) «Produto pré-embalado», um 
produto colocado numa embalagem de 
qualquer natureza, fora da presença do 
comprador e de tal modo que a 
quantidade de produto contida na 
embalagem tenha um valor previamente 
escolhido e não possa ser alterada sem 
que a embalagem seja aberta ou sofra 
uma alteração percetível.

Or. da

(Ver redação da Diretiva 76/211/CEE do Conselho, de 20 de Janeiro de 1976, relativa à 
aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao pré-acondicionamento 

em massa ou em volume de certos produtos em pré-embalagens.)

Alteração 53
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

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.

Suprimido
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Or. fr

Alteração 54
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Antonio Cancian, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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.º 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.º 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 
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 56
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Controlo

As autoridades nacionais competentes 
devem assegurar o estabelecimento de um 
sistema de controlo adequado para 
garantir o respeito, pelos operadores do 
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mercado, das regras previstas nessa 
diretiva, bem como das normas sanitárias.

Or. fr

Alteração 57
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-B
Princípio da precaução

Se, na sequência de uma avaliação das 
informações científicas disponíveis, 
existirem motivos justificados de 
preocupação quanto à possibilidade de 
efeitos prejudiciais mas persistirem 
incertezas a nível científico, poderão ser 
tomadas medidas provisórias de gestão do 
risco, necessárias para assegurar um 
elevado nível de proteção dos grupos 
vulneráveis de pessoas especificados no 
presente regulamento.

Or. fr

Alteração 58
Silvia-Adriana Ţicău

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.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 no domínio da 
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medicina.

Or. ro

Alteração 59
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 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.º 
1, não contêm quaisquer substâncias em tal 
quantidade que ponha em perigo a saúde 
das pessoas a quem se destinam.
Designadamente, não podem conter 
resíduos de pesticidas, organismos 
geneticamente modificados, óleo de palma 
ou nanomateriais. 

Or. fr

Alteração 60
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 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.º 
1, não contêm quaisquer substâncias que 
ponham em perigo a saúde das pessoas a 
quem se destinam.

Or. ro

Alteração 61
António Fernando Correia De Campos
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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.º 1, 
contêm informações adequadas destinadas 
ao consumidor, não podem induzir em erro
e devem basear-se em dados científicos 
validados pela Autoridade.

Or. pt

Justificação

A rotulagem e publicidade às categorias de alimentos que são objeto do presente  
regulamento devem ser baseadas em dados obtidos segundo metodologia científica e 
passíveis de ser avaliados e validados por uma entidade independente, neste caso a 
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos.

Alteração 62
Silvia-Adriana Ţicău

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.º 1, 
contêm informações claras e completas
destinadas ao consumidor e não podem 
induzir em erro.

Or. ro

Alteração 63
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 9.º – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. No rótulo, na apresentação e na 
publicidade dos géneros alimentícios de 
consumo corrente é proibido utilizar:
a) Os termos «alimentação especial», 
isolados 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 referidos 
no artigo 1.º, n.ºs 1 e 2.

Or. en

Justificação

É necessário manter disposições semelhantes às do artigo 2.º, n.º 2, alínea b), da 
Diretiva-Quadro atual, para que só os produtos que cumprem o disposto no regulamento 
possam ser apresentados como produtos que satisfazem as necessidades específicas dos 
grupos da população visados. É necessário estabelecer uma distinção clara entre alimentos 
com alegações nutricionais e alimentos de consumo corrente. Só os alimentos de consumo 
corrente com alegações nutricionais ou de saúde aprovados devem poder indicar a sua 
adequação a problemas de saúde específicos.

Alteração 64
Henri Weber

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. fr

Alteração 65
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

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. O disposto no n.º 3 não obsta à
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.

Or. en

Alteração 66
António Fernando Correia De Campos

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. A responsabilidade da divulgação de 
quaisquer informações ou recomendações 
relativamente às categorias de alimentos 
referidos no artigo 1.º, n.º 1, cabe
exclusivamente a pessoas qualificadas em 
medicina, nutrição, farmácia ou por outros 
profissionais responsáveis por cuidados de 
saúde infantis e de maternidade e deve ser 
baseada em dados científicos 
comprováveis de forma independente.

Or. pt
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Justificação

Qualquer informação sobre estas categorias de alimentos divulgada por meios passivos (por 
exemplo Internet) deve ser elaborada por profissionais habilitados e ser baseada em dados 
científicos comprováveis.

Alteração 67
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A composição das embalagens e 
condicionamento dos alimentos referidos 
no n.° 1 do artigo 1.° deve assegurar um 
elevado nível de proteção dos grupos de 
pessoas a quem esses alimentos se 
destinam. Não podem conter 
desreguladores endócrinos como o 
bisfenol A ou outros compostos suscetíveis 
de apresentar riscos para a saúde.

Or. fr

Alteração 68
Amalia Sartori

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 

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, para os alimentos 
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com o artigo 15.º, no que se refere ao 
seguinte:

referidos no artigo 1.º, n.º 1, 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

Os alimentos abrangidos pelo presente regulamento devem conter obrigatoriamente 
informações adicionais para que possam ser utilizados com segurança. É absolutamente 
necessário que produtos seguros e aprovados, abrangidos pelo presente regulamento, possam 
ser colocados no mercado em tempo oportuno. Tendo em conta que os produtos atualmente 
presentes no mercado cumprem os critérios em matéria de segurança alimentar definidos 
para as crianças jovens, convém manter estas disposições até à apresentação do parecer da 
EFSA, para que continue a ser garantido um nível elevado de segurança, adaptado a este 
grupo de consumidores vulneráveis.

Alteração 69
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

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 Directiva 2006/141/CE, a Directiva 
2006/125/CE e a Directiva 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 Directiva 2006/141/CE, a Directiva 
2006/125/CE e a Directiva 1999/21/CE, 
bem como eventuais progressos técnicos e 
científicos, os resultados das novas 
avaliações dos riscos e tendo em conta o 
princípio da precaução, 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
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Alteração 70
Henri Weber

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 Directiva 2006/141/CE, a Directiva 
2006/125/CE e a Directiva 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 Directiva 2006/141/CE, a Directiva 
2006/125/CE e a Directiva 1999/21/CE e 
do Regulamento (CE) n.° 4/2009, bem 
como eventuais progressos técnicos e 
científicos, é atribuído poder à Comissão 
para adotar regulamentos delegados para 
os alimentos referidos no n.° 1 do artigo 
1.° 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 71
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni

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, para os alimentos 
referidos no artigo 1.º, n.º 1, 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 
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seguinte:

Or. en

Alteração 72
Silvia-Adriana Ţicău

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 Directiva 2006/141/CE, a Directiva 
2006/125/CE e a Directiva 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 Directiva 2006/141/CE, a Directiva 
2006/125/CE e a Directiva 1999/21/CE, 
bem como eventuais progressos técnicos e 
científicos, é atribuído poder à Comissão 
para adotar regulamentos delegados até 
[um ano após a data de entrada em vigor 
do presente regulamento], em 
conformidade com o artigo 15.º, no que se 
refere ao seguinte:

Or. ro

Alteração 73
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

b) Requisitos específicos relativos à 
utilização de pesticidas em produtos 
agrícolas destinados à produção desses 
alimentos e relativos aos resíduos de 
pesticidas nesses alimentos;

b) Identificação de substâncias a proibir 
na produção de produtos agrícolas 
destinados à produção desses alimentos, na 
composição final desses alimentos, bem 
como na composição das suas 
embalagens;

Or. fr
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Alteração 74
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Restrições específicas em matéria de 
composição dos alimentos referidos no 
artigo 1.º, n.º 1;

Or. en

Justificação

Deve ser atribuído poder à Comissão para controlar ou proibir, nas embalagens de alimentos 
para lactentes e crianças, substâncias que possam afetar um produto antes de este ser 
consumido, como, por exemplo, o bisfenol A, que é utilizado no revestimento dos recipientes 
de estanho destinados a conter fórmulas para lactentes e que pode contaminar o produto.

Alteração 75
Amalia Sartori

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Derrogações ao tamanho mínimo dos 
carateres, devido aos requisitos 
específicos adicionais relativos às 
informações que devem figurar 
obrigatoriamente nos rótulos de 
determinados alimentos referidos no 
artigo 1.º, n.º 1, do presente regulamento e 
a outros requisitos de legibilidade 
estabelecidos no artigo 13.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º 1169/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à prestação de informação aos 
consumidores sobre os géneros 
alimentícios;
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Or. en

Justificação

Os requisitos específicos em matéria de rotulagem aplicáveis a estes grupos de produtos 
serão revistos e reformulados sob a forma de atos delegados. Convém, nessa altura, 
examinar as necessidades específicas dos consumidores em termos de informação e os 
requisitos de legibilidade aplicáveis a estes produtos, sendo possível que surja a necessidade 
de prever derrogações aos requisitos de tamanho mínimo dos carateres e a outros requisitos 
de legibilidade estabelecidos para os alimentos de consumo corrente.

Alteração 76
Amalia Sartori

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) O procedimento para a colocação no 
mercado de um alimento referido no 
artigo 1.º, n.º 1, obtido graças a inovações 
científicas e tecnológicas que não 
respeitem as normas relativas à 
composição previstas nos regulamentos 
delegados;

Or. en

Justificação

Os alimentos abrangidos pelo presente regulamento devem conter obrigatoriamente 
informações substanciais, para além das exigidas no rótulo dos alimentos de consumo 
corrente, para que possam ser utilizados com segurança. Os requisitos específicos em 
matéria de rotulagem aplicáveis a estes grupos de produtos serão revistos e reformulados sob 
a forma de atos delegados. Convém, nessa altura, examinar as necessidades específicas dos 
consumidores em termos de informação e os requisitos de legibilidade aplicáveis a estes 
produtos, podendo ser necessário prever derrogações aos requisitos de tamanho mínimo dos 
carateres e a outros requisitos de legibilidade estabelecidos para os alimentos de consumo 
corrente.

Alteração 77
Amalia Sartori
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Requisitos em matéria de informação 
a prestar sobre recomendações para a 
utilização adequada dos alimentos 
referidos no artigo 1.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

Os alimentos abrangidos pelo presente regulamento devem conter obrigatoriamente 
informações substanciais, para além das exigidas no rótulo dos alimentos de consumo 
corrente, para que possam ser utilizados com segurança. 

Alteração 78
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Sob reserva dos requisitos dos artigos 7.º 
e 9.º e tendo em conta progressos 
científicos e técnicos relevantes, a 
Comissão atualiza os regulamentos 
delegados mencionados no n.º 2, em 
conformidade com o artigo 15.º

3. Sob reserva dos requisitos dos artigos 7.º 
e 9.º e tendo em conta progressos 
científicos e técnicos relevantes, os 
resultados de novas avaliações dos riscos 
e tendo em conta o princípio da 
precaução, a Comissão atualiza os 
regulamentos delegados mencionados no 
n.º 2, em conformidade com o artigo 15.º

Or. fr

Alteração 79
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Para permitir a rápida colocação no 
mercado de alimentos destinados a uma 
alimentação especial e resultantes de 
progressos científicos e tecnológicos, a 
Comissão pode, após consulta da 
Autoridade Europeia para a Segurança 
dos Alimentos, autorizar, por um período 
de dois anos, a comercialização de 
produtos que não obedeçam às normas de
composição fixadas pelo presente 
regulamento e pelos regulamentos 
delegados aplicáveis aos grupos de 
alimentos destinados a uma alimentação 
especial enumerados no artigo 1.º, n.º 1. 
Essas medidas são aprovadas pelo 
procedimento de delegação a que se refere 
o artigo 15.º.

Or. fr

Justificação

É fundamental reinserir a cláusula da inovação prevista na Directiva 2009/39 relativa aos 
géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial. Esse procedimento, hoje pouco 
utilizado, deve ser facilitado a fim de que os consumidores possam beneficiar rapidamente de 
produtos adaptados.

Alteração 80
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A identificação das substâncias a 
proibir a que se refere a alínea b) do n.° 2 
pode resultar de uma iniciativa da 
Comissão ou de um pedido apresentado 
por um Estado-Membro.

Or. fr
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Alteração 81
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Tipos de leite destinados a crianças jovens
Antes do termo do período de transição, 
tal como definido no n.° 1 do artigo 18.°, 
a Comissão, após consulta da Autoridade 
Europeia para a Segurança dos 
Alimentos, apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
sobre a oportunidade de prever  
disposições específicas para a composição 
e a rotulagem das bebidas à base de leite  
destinadas às crianças jovens, 
acompanhada, se for caso disso, de uma 
proposta legislativa.

Or. fr

Justificação

A fim de continuar a garantir um nível elevado proteção a um grupo de consumidores 
particularmente vulneráveis, seria útil requerer o parecer científico  da AESA sobre a 
oportunidade de incluir requisitos específicos relativos à rotulagem e à composição dos 
referidos leites nos atos delegados da Comissão.

Alteração 82
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Não representam, com base nos dados 
científicos disponíveis, uma preocupação 
em termos de segurança para a saúde dos 

a) Não representem, com base nos dados 
científicos disponíveis, uma preocupação 
em termos de segurança e tenham um 
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consumidores; e efeito benéfico comprovado para a saúde 
dos consumidores; 

Or. fr

Alteração 83
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 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, 
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.

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 delegados, em 
conformidade com o artigo 15.°. A 
introdução de uma substância na lista da 
União inclui uma especificação da 
substância e, se for caso disso, determina 
as condições de utilização e os critérios de 
pureza aplicáveis.

Or. fr

Alteração 84
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2
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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, 
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.

2. Até [seis meses 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, 
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.

Or. ro

Alteração 85
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando uma substância já esteja 
incluída na lista da União e haja uma 
mudança significativa nos métodos de 
produção, ou uma mudança na dimensão 
das partículas, por exemplo através da 
nanotecnologia, a substância preparada 
por esses novos métodos é considerada 
como uma substância diferente e a lista 
da União é modificada em conformidade 
antes de a substância poder ser colocada 
no mercado da União.

Suprimido
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Or. fr

Alteração 86
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes prevista no 
artigo 2.º, n.º 3, e no artigo 10.° do presente 
regulamento é conferida por um período 
indeterminado a partir de (*) [(*) Data de 
entrada em vigor do ato legislativo de base 
ou a partir de qualquer outra data fixada 
pelo legislador.]

2. A delegação de poderes prevista no 
artigo 2.º, n.º 3, e no artigo 10.° do presente 
regulamento é conferida por um período de 
cinco anos a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento. A 
Comissão apresenta um relatório relativo 
aos poderes delegados o mais tardar seis 
meses antes do final do período de cinco 
anos. A delegação de poderes é renovada 
automaticamente por períodos de igual 
duração, salvo se o Parlamento Europeu 
ou o Conselho se opuserem a essa 
prorrogação o mais tardar três meses 
antes do termo de cada período.

Or. ro

Alteração 87
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes prevista no 
artigo 2.º, n.º 3, e no artigo 10.° do 
presente regulamento é conferida por um 
período indeterminado a partir de (*) [(*) 
Data de entrada em vigor do ato legislativo 
de base ou a partir de qualquer outra data 
fixada pelo legislador.]

2. A delegação de poderes prevista nos 
artigos 10.º e 11.° do presente regulamento 
é conferida por um período de cinco anos a 
partir de (*) [(*) Data de entrada em vigor 
do ato legislativo de base ou a partir de 
qualquer outra data fixada pelo legislador.]
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Or. fr

Alteração 88
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No final do período de transição 
definido no artigo 18.º, n.º 1, a Comissão, 
depois de consultar a Autoridade 
Europeia para a Segurança dos 
Alimentos, apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
sobre a conveniência de prever 
disposições especiais sobre a composição 
e a rotulagem das bebidas à base de leite 
destinadas a crianças jovens no que se 
refere às necessidades nutricionais, ao 
padrão de consumo, à absorção 
nutricional e aos níveis de exposição a 
contaminantes e pesticidas de crianças 
jovens, tendo em conta a diferente 
legislação que regulamenta os alimentos 
de consumo corrente e os alimentos 
destinados a lactentes e crianças jovens. 
Em função das conclusões desse relatório, 
a Comissão:
a) decide que não é necessário adotar 
disposições especiais relativas à 
composição e à rotulagem das bebidas à 
base de leite destinadas a crianças jovens;
b) apresenta, nos termos do artigo 114.º 
do TFUE, propostas adequadas de 
alteração ao presente regulamento; e 
altera os atos delegados pertinentes, de 
forma a que estes incluam as disposições 
especiais em causa, nos termos do 
presente artigo.

Or. en
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Justificação

As bebidas à base de leite destinadas a crianças jovens estão atualmente presentes no 
mercado europeu em conformidade com as disposições da Diretiva-Quadro 2009/39/CE. No 
entanto, não existe um consenso entre os Estados-Membros da UE sobre o modo como esses 
produtos devem ser regulamentados. Para se continuar a garantir um nível elevado de 
proteção a um grupo de consumidores particularmente vulneráveis, seria útil dispor do 
parecer científico da EFSA sobre a conveniência de incluir, nos atos delegados da Comissão, 
requisitos específicos em matéria de composição e rotulagem aplicáveis aos produtos em 
causa.

Alteração 89
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 2.°, n.º 3, e do artigo 10.º do 
presente regulamento só pode entrar em 
vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo desse período, estes últimos tiverem 
informado a Comissão de que não 
formularão objeções. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prolongado por dois meses.

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 10.° só entram em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
do ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
têm objeções a formular. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prolongado por dois meses.

Or. fr

Alteração 90
Henri Weber

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

2. A Directiva 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

Alteração 91
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 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 92
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Alteração do Regulamento (UE) n.º 

1169/2011
Ao n.° 3 do artigo 36.° do Regulamento 
(UE) n.º 1169/2011, é aditada a seguinte 
alínea:
"a-A) Informações sobre a ausência ou a 
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presença reduzida, nos alimentos, de 
substâncias suscetíveis de provocar  
intolerâncias, como o glúten"

Or. fr

Justificação

As pessoas com intolerância ao glúten devem poder beneficiar de um quadro regulamentar 
adaptado às suas necessidades específicas.

Alteração 93
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-B
Alimentos adaptados a um esforço 

muscular intenso
O mais tarda em 1 de julho de 2015, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
tendente a avaliar a necessidade de 
harmonizar as disposições relativas à 
composição e à rotulagem dos alimentos 
adaptados a um esforço muscular intenso. 
A Comissão pode fazer acompanhar esses 
relatórios de propostas com vista a alterar 
as disposições relevantes da legislação da 
União.

Or. fr

Justificação

A Comissão Europeia deverá apresentar um relatório sobre a necessidade de harmonizar as 
disposições relativas à composição e à rotulagem dos alimentos adaptados a um esforço 
muscular intenso, tendo em conta os imperativos de proteção do consumidor e de 
funcionamento do mercado interno.

Alteração 94
Amalia Sartori
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo dos critérios aplicáveis a 
certos contaminantes que são objeto do 
Regulamento (CE) n.º 1881/2006, os 
critérios microbiológicos fixados no 
Regulamento (CE) n.º 2073/2005 
aplicam-se às bebidas à base leite 
destinadas a crianças jovens e que se 
encontram no mercado durante o período 
de transição previsto no primeiro 
parágrafo.

Or. en


