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Pergunta com pedido de resposta escrita E-004172/2020
à Comissão
Artigo 138.º do Regimento
Sylwia Spurek (S&D), Sara Cerdas (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Biljana Borzan (S&D)

Assunto: Estratégia «do prado ao prato» e rotulagem preventiva de alergénios

Em maio, a Comissão apresentou a sua estratégia "do prado ao prato", que visa promover o 
consumo sustentável, nomeadamente através do fornecimento de informações que permitam optar 
por uma alimentação mais saudável.

A rotulagem preventiva de alergénios (Precautionary Allergen Labelling, PAL) é uma medida 
voluntária utilizada pelos fabricantes para indicar a potencial presença indesejada de alergénios nos 
géneros alimentícios pré-embalados. O Regulamento (UE) n.º 1169/2011 não harmoniza a utilização 
da PAL na Europa. O uso voluntário e facultativo de rótulos, associado à inexistência de doses de 
referência para os 14 alergénios reconhecidos, leva a que, nos dias de hoje, a rotulagem possa 
induzir em erro, com riscos para a saúde dos consumidores com alergias alimentares, bem como dos 
veganos, ao mesmo tempo que limita desnecessariamente as suas opções alimentares.

Tendo em conta o compromisso da Comissão de apoiar a aplicação de regras relativas às 
informações enganosas sobre os géneros alimentícios (Estratégia «do prado ao prato»: Promover a 
transição global», p. 18), mas também o seu compromisso de adotar atos legislativos sobre as 
informações voluntárias (artigo 36.º, n.º 3, alínea a), do Regulamento):

1. Que medidas tenciona a Comissão tomar para resolver aspetos problemáticos da rotulagem 
preventiva de alergénios, como, por exemplo, a formulação utilizada e as condições de uso, de 
modo a ajudar os consumidores com alergias alimentares?

2. Como tenciona a Comissão apoiar a definição de doses de referência, que é fundamental numa 
abordagem harmonizada de avaliação quantitativa dos riscos?

3. As diferentes abordagens à PAL nos Estados-Membros levam ao aumento do desperdício de 
alimentos, em parte devido à incoerência das regras de retirada de alimentos do mercado. 
Como tenciona a Comissão abordar este assunto?
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1 Esta pergunta é apoiada por outro deputado para além dos próprios autores: Francisco Guerreiro 
(Verts/ALE)


