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Pergunta com pedido de resposta escrita E-004590/2019
à Comissão
Artigo 138.º do Regimento
Michèle Rivasi (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Petra De Sutter (Verts/ALE), Biljana Borzan 
(S&D), Christel Schaldemose (S&D), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Milan Brglez (S&D), Sara 
Cerdas (S&D), Benoît Biteau (Verts/ALE), Véronique Trillet-Lenoir (Renew), Eric Andrieu (S&D), 
Sven Giegold (Verts/ALE)

Assunto: Tornar o sistema de rotulagem alimentar Nutri-Score obrigatório: uma questão de saúde 
pública

Um terço das crianças e metade de todos os adultos europeus sofrem de excesso de peso ou de 
obesidade. O excesso de peso aumenta o risco de desenvolvimento de doenças crónicas 
relacionadas com a nutrição, como a diabetes e o cancro. A Organização Mundial de Saúde (OMS)  1 
encara a rotulagem nutricional na frente da embalagem como sendo uma ferramenta capaz de 
auxiliar os consumidores a adotarem hábitos alimentares mais saudáveis.

Para garantir a eficiência do Nutri-Score, o rótulo nutricional na frente da embalagem deve ser 
adotado em toda a UE e o seu desenvolvimento deve ter por base provas científicas concretas e 
independentes, isentas de qualquer interesse comercial.

O sistema de rotulagem alimentar Nutri-Score é utilizado, numa base voluntária, em França, na 
Bélgica e em Espanha. Por sua vez, a Alemanha e os Países-Baixos optaram, recentemente, pelo 
Nutri-Score como rótulo alimentar de eleição. O sistema Nutri-Score foi desenvolvido por uma equipa 
de investigadores independentes  2 e tem sido objeto de várias publicações que comprovam a sua 
eficácia em auxiliar os consumidores a adotarem hábitos alimentares mais saudáveis  3 .

1. Quando será publicado o relatório da Comissão sobre rotulagem nutricional na frente da 
embalagem?

2. Apoia a Comissão a normalização deste tipo de rotulagem a nível da UE, tendo em conta os 
interesses dos consumidores e das empresas?

3. Apoia a Comissão a presença obrigatória do rótulo Nutri-Score em todos os produtos alimentares 
em toda a UE?

1 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/253727/64wd14e_FoodNutAP_140426.pdf
2 https://eren.univ-paris13.fr/index.php/fr
3 https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/nutrition/article/articles-scientifiques-

et-documents-publies-relatifs-au-nutri-score


