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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A questão dos alimentos destinados àqueles que têm necessidades nutricionais específicas (a 
seguir designados alimentos PARNUTS) constitui um domínio fundamental da legislação da 
União Europeia, reflectindo uma clara procura do mercado de um abastecimento alimentar 
seguro e saudável. Em tempos um nicho de mercado, o sector dos alimentos PARNUTS 
cresceu, de forma significativa, nos últimos anos, provocando uma ausência de clareza 
quando se procura distinguir entre alimentos de consumo corrente e alimentos destinados a 
grupos específicos de pessoas. Esta evolução é tomada em consideração no quadro legislativo 
proposto e, por conseguinte, o relator apoia, convictamente, os objectivos desta proposta. 

Observações de carácter geral
Apesar de algumas tentativas anteriores de harmonização, existem ainda profundas diferenças 
entre as legislações nacionais relativas aos alimentos PARNUTS. Estas diferenças colocam 
obstáculos à livre circulação de mercadorias, criam encargos regulamentares desnecessários 
às empresas que operam no sector alimentar e, em última instância, entravam o 
funcionamento do mercado interno.  

O relator considera que produtos semelhantes devem ser tratados da mesma forma em toda a 
União Europeia, assegurando informação apropriada ao consumidor e permitindo a livre 
circulação e condições de concorrência equitativa para as mercadorias. Têm de se eliminar 
regras que se tornaram desnecessárias, contraditórias e potencialmente antagónicas e deve 
garantir-se a protecção dos grupos mais vulneráveis da população e daqueles que têm 
necessidades nutricionais especiais.  Devemos, pois, saudar a proposta da Comissão de um 
sistema jurídico comum para os alimentos PARNUTS como um passo importante no sentido 
de uma maior segurança e clareza para os consumidores, bem como para os produtores. 

O relator considera fundamental que todos os alimentos destinados a lactentes e crianças 
jovens, bem como os alimentos destinados a fins medicinais específicos, sejam abrangidos 
por um processo de autorização prévia rigoroso e uniformizado. Para garantir segurança e 
eficácia, este processo deve ser efectuado por um organismo independente com base em 
informação (e investigação) científica actualizada. 
Esta proposta concentra as responsabilidades de notificação e os procedimentos de 
autorização dos alimentos PARNUTS na Comissão Europeia, o que removerá vários entraves 
comerciais existentes. Neste contexto, o relator aplaude a introdução da "lista da União de 
substâncias permitidas" (artigo 11.°), que integra as listas actualmente existentes (três listas 
distintas) numa só, criando assim uma maior clareza neste domínio específico.  A fim de 
assegurar um processo de transição suave, o relator insta a Comissão a um estabelecimento 
atempado e a uma actualização regular desta lista, bem como a um processo racionalizado das 
entradas na mesma (conforme referido no artigo 11.°, n.° 3).  

Aspectos ligados à investigação e inovação
O relator considera que a melhoria da legislação da UE no domínio dos alimentos especiais 
deve ser completada por investimentos na investigação e inovação, pois estes conduzirão, de 
igual modo, ao desenvolvimento de práticas, produtos e processos novos e superiores.  Neste 
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contexto, o relator chama também a atenção para o facto de as questões da saúde e da 
segurança dos alimentos se encontrarem incluídas no capítulo Segurança Alimentar do 
Programa de Investigação e Inovação Horizonte 2020 da União e para a necessidade de um 
forte apoio a novas actividades interligadas de investigação e inovação no sector dos 
alimentos PARNUTS.  
As alterações jurídicas sugeridas na proposta da Comissão, como a exclusão dos alimentos 
para diabéticos, alimentos com baixo teor de glúten e alimentos para desportistas, bem como a 
introdução da lista da União, não devem, em caso algum, constituir um entrave à inovação. 
No entanto, como o nosso conhecimento científico do sector dos alimentos PARNUTS 
continua a melhorar, devem manter-se procedimentos flexíveis a fim de fomentar a 
investigação e a inovação nestes domínios. 

Pequenas e médias empresas (PME)
O relator deseja garantir que quaisquer alterações à gestão legislativa dos géneros alimentícios 
actualmente abrangida pela directiva-quadro dos alimentos PARNUTS não provoquem um 
efeito desproporcionado nas PME, nem diminuam a transparência e/ou criem encargos 
desnecessários aos operadores das empresas do sector alimentar.  Os dados actuais indicam 
que o sector dos alimentos PARNUTS é dominado por PME e tem demonstrado um 
crescimento substancial nos últimos anos.  O relator manifesta a sua preocupação quanto à 
ampla diversidade existente na carga legislativa entre os Estados-Membros e considera que 
uma regulamentação racionalizada, juntamente com medidas de simplificação, seria vantajosa 
para todo o segmento do mercado.   

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) É importante que os ingredientes 
utilizados no fabrico das categorias de 
alimentos abrangidos pelo presente 
regulamento sejam apropriados para 
satisfazer os requisitos nutricionais das 
pessoas a que se destinam, e lhes sejam 
adequados, e que a sua adequação 
nutricional tenha sido estabelecida por 
dados científicos geralmente aceites. Esta 
adequação deve ser demonstrada através de 

(17) É importante que os ingredientes 
utilizados no fabrico das categorias de 
alimentos abrangidos pelo presente 
regulamento sejam apropriados para 
satisfazer os requisitos nutricionais das 
pessoas a que se destinam, e lhes sejam 
adequados, e que a sua adequação 
nutricional tenha sido estabelecida por 
dados científicos geralmente aceites. Esta 
adequação deve ser demonstrada através de 
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uma revisão sistemática dos dados 
científicos disponíveis.

uma revisão sistemática e independente 
dos dados científicos disponíveis.

Or. en

Justificação

Os dados científicos relativos à adequação nutricional dos alimentos especiais devem ser não 
apenas sistemáticos, mas também baseados numa avaliação independente, para garantir a 
elevada fiabilidade e a aceitação geral desses dados.

Alteração 2

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 

(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 
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competências para adoptar actos 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 actos delegados, a Comissão 
deve assegurar uma transmissão 
simultânea, tempestiva e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento
Europeu e ao Conselho.

competências para adoptar actos 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 actos delegados, a Comissão 
deve assegurar uma transmissão 
simultânea, tempestiva e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. Será necessário 
assegurar um procedimento claro e 
célere, que tenha na devida conta a 
protecção da saúde do consumidor, a fim 
de permitir a rápida colocação no 
mercado dos géneros alimentícios 
resultantes de inovações científicas e 
tecnológicas. 

Or. en

Justificação

Os actos delegados, tal como definidos no considerando 19, devem inter alia assegurar que 
os géneros alimentícios resultantes de inovações científicas e tecnológicas possam ser 
colocados no mercado de forma atempada e segundo um procedimento claro e célere. 

Alteração 3

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 sector 
alimentar se adaptem aos requisitos do 
presente regulamento,

(29) É necessário tomar medidas de 
transição adequadas bem como fornecer 
assistência e informação actualizada aos 
operadores das empresas do sector 
alimentar para permitir que estes se 
adaptem aos requisitos do presente 
regulamento,

Or. en
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Justificação

As medidas de transição adequadas devem ser acompanhadas da assistência e da informação 
actualizada apropriadas para permitir que os operadores das empresas do sector alimentar 
se adaptem aos requisitos do presente regulamento.

Alteração 4

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 e avaliados de forma 
independente.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 1.

Alteração 5

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,  
não podem induzir em erro e devem:

(a) fornecer informação adequada aos 
consumidores, bem como
(b) basear-se no parecer de pessoas 
independentes qualificadas nos domínios 
da medicina, nutrição ou farmácia, tendo 
em consideração as necessidades 
específicas das pessoas a quem os 
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alimentos se destinam.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 6.

Alteração 6

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.

Or. en

Justificação

O artigo 9.°, n.° 4, do presente regulamento é desnecessário e susceptível de induzir em erro. 
Não é razoável limitar a divulgação de informações apenas a determinadas categorias de 
pessoas qualificadas. O relator propõe, como alternativa, que se completem os requisitos de 
rotulagem, apresentação e publicidade constantes do artigo 9.°, n.° 3, com o conselho de 
pessoas qualificadas independentes.  Este não impedirá a divulgação de quaisquer 
informações ou recomendações exclusivamente destinadas a pessoas qualificadas ou a outros 
profissionais responsáveis por cuidados de saúde infantis e de maternidade.


