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Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 42

O Parlamento Europeu rejeita a proposta da Comissão

Or. en

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 43
Considerando -1 bis (novo)

(-1 bis) É importante recordar que um 
regime alimentar variado e equilibrado é 
condição essencial para uma boa saúde, 
que os produtos individualmente possuem 
uma importância relativa no contexto da 
globalidade do regime alimentar e que este 
é um dos muitos factores que influenciam o 



PE 353.660v01-00 2/206 AM\555844PT.doc

PT

aparecimento de determinadas doenças 
humanas. Outros factores como a idade, a 
predisposição genética, o nível de 
actividade física, a utilização de tabaco e de 
outras drogas, a exposição ambiental e o 
stress podem também influenciar o 
aparecimento de doenças humanas. Estes 
elementos devem ser tidos em conta no 
âmbito das diferentes recomendações 
elaboradas pela União Europeia em 
matéria de saúde.

Or. fr

Justificação

É importante começar o texto legislativo com esta chamada de atenção.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 44
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) O presente regulamento não se 
aplica a simples mensagens, em 
comunicações comerciais ou não, 
relacionadas com campanhas levadas a 
cabo por autoridades de saúde pública com 
vista a encorajar a alimentação saudável à 
base de alimentos específicos, 
nomeadamente valores recomendados de 
porções de fruta, legumes e peixes gordos.

Or. en

Justificação

O regulamento não deve proibir a comunicação de mensagens sobre alimentação 
saudável em campanhas levadas a cabo pelas autoridades nacionais e os seus 
representantes no domínio da rotulagem, publicidade ou apresentação dos géneros 
alimentícios. Há campanhas nos Estados-Membros para promover o consumo de fruta, 
legumes e peixes gordos, por exemplo. 
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Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 45
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) A Directiva 89/398/CEE do 
Conselho, de 3 de Maio de 1989, relativa à 
aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos géneros 
alimentícios destinados a uma alimentação 
especial estabelece disposições específicas 
sobre a composição e a rotulagem dos 
géneros alimentícios destinados a uma 
alimentação especial, nomeadamente no 
que se refere às características nutricionais 
específicas de tais géneros alimentícios. Por 
conseguinte, uma série de disposições do 
presente regulamento não serão aplicáveis 
aos géneros alimentícios destinados a uma 
alimentação especial. É, portanto, 
necessário que as alegações nutricionais e 
de saúde respeitantes a alimentos 
destinados a uma alimentação especial 
sejam isentadas das disposições do presente 
regulamento, na medida em que tais 
alegações devem caracterizar a adequação 
destes produtos para o fim a que se 
destinam.

Or. en

Justificação

Os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial são géneros alimentícios 
destinados a pessoas com necessidades especiais de nutrição. Certos domínios do 
regulamento proposto não são adequados para tais alimentos. O considerando proposto 
visa clarificar o nº 4 do artigo 1º do regulamento, nos termos do qual é aplicável sem 
prejuízo de disposições mais específicas relativas a alimentos destinados a uma 
alimentação especial. 
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Alteração apresentada por Phillip Whitehead e Linda McAvan

Alteração 46
Considerando 5 bis (novo)

(5 bis) Os regimes voluntários nacionais de 
rotulagem nutricional na frente da 
embalagem que sejam aprovados por um 
Estado-Membro e cumpram os princípios 
estabelecidos no presente regulamento não 
serão proibidos.

Or. en

Justificação

Alguns governos dos Estados-Membros estão actualmente a investigar e desenvolver o 
formato de mais fácil utilização para o consumidor no que se refere aos regimes 
voluntários de rotulagem nutricional na frente da embalagem. Uma vez que tais regimes 
sejam introduzidos pelo governo nacional e até existir um regime à escala da UE, não 
serão proibidos enquanto estiverem em conformidade com os princípios estabelecidos 
pelo presente regulamento. 

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 47
Considerando 6

(6) Os alimentos promovidos com recurso a 
alegações podem ser encarados pelo 
consumidor como tendo uma vantagem 
nutricional, fisiológica ou outra para a 
saúde em comparação com outros produtos 
ou produtos semelhantes sem a adição de 
tais ingredientes. Este facto poderá 
encorajar os consumidores a efectuarem 
escolhas que influenciam directamente o 
seu consumo total de nutrientes ou outras 
substâncias individuais, de uma forma que 
seria oposta ao que é cientificamente 
aconselhável. Para combater este potencial 
efeito indesejável, importa impor 
determinadas restrições no que se refere 
aos produtos que ostentam alegações. Neste 

Suprimido
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contexto, factores como a presença de 
determinadas substâncias, tais como o teor 
de álcool do produto ou o seu perfil 
nutricional são critérios adequados para 
determinar se o produto pode, ou não, 
ostentar alegações.

Or. de

Justificação

A mera afirmação destes efeitos, considerados "indesejáveis", das alegações nutricionais 
e de saúde não pode legitimar a justificação dos "perfis nutricionais" e das demais 
proibições de alegações nutricionais e de saúde, tentada no considerando. Tal é 
igualmente válido, sobretudo, para a suposta justificação da proibição total de alegações 
nutricionais e de saúde relativamente a bebidas que contenham mais de 1,2% em volume 
de álcool.

Nos termos do artigo 6º do Regulamento (CE) nº 178/2002, porém, a condição 
necessária para a regulamentação no domínio alimentar é a realização de uma análise 
dos riscos adequadas e não a mera afirmação de possíveis factores. Sem a necessária 
análise dos riscos não pode haver um princípio de regulamentação do chamado "perfil 
nutricional".

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
María Esther Herranz García

Alteração 48
Considerando 6

(6) Os alimentos promovidos com recurso a 
alegações podem ser encarados pelo 
consumidor como tendo uma vantagem 
nutricional, fisiológica ou outra para a saúde 
em comparação com outros produtos ou 
produtos semelhantes sem a adição de tais 
ingredientes. Este facto poderá encorajar os 
consumidores a efectuarem escolhas que 
influenciam directamente o seu consumo 
total de nutrientes ou outras substâncias 
individuais, de uma forma que seria oposta 
ao que é cientificamente aconselhável. Para 
combater este potencial efeito indesejável, 
importa impor determinadas restrições no 

(6) Os alimentos promovidos com recurso a 
alegações podem ser encarados pelo 
consumidor como tendo uma vantagem 
nutricional, fisiológica ou outra para a saúde 
em comparação com outros produtos ou 
produtos semelhantes sem a adição de tais 
ingredientes. Este facto poderá encorajar os 
consumidores a efectuarem escolhas que 
influenciam directamente o seu consumo 
total de nutrientes ou outras substâncias 
individuais, de uma forma que seria oposta 
ao que é cientificamente aconselhável. Para 
combater este potencial efeito indesejável, 
importa impor determinadas restrições no 
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que se refere aos produtos que ostentam 
alegações. Neste contexto, factores como a 
presença de determinadas substâncias, tais 
como o teor de álcool do produto ou o seu 
perfil nutricional são critérios adequados 
para determinar se o produto pode, ou não, 
ostentar alegações.

que se refere aos produtos que ostentam 
alegações. Neste contexto, a tomada em 
consideração das substâncias que compõem 
o perfil nutricional do produto deve 
contribuir para a determinação das 
alegações que esse produto pode ostentar.

Or. es

Justificação

Deve preservar-se e garantir-se sem excepções a possibilidade de informar o consumidor 
sobre as características e as propriedades dos alimentos, nomeadamente sobre as 
possíveis consequências da sua ingestão, sempre que se tratar de divulgar informação 
verídica e provada cientificamente.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken e Kartika 
Tamara Liotard

Alteração 49
Considerando 6 bis (novo)

(6 bis) Certos produtos alimentares podem 
conter substâncias indesejáveis ou 
contaminantes, tais como o metilmercúrio 
no atum ou PCB/dioxina nos peixes 
gordos. Outros produtos alimentares podem 
conter substâncias, tais como a cafeína ou 
substâncias do tipo hormonal, que estão 
quer sob vigilância pública quer a ser 
objecto de discussão na comunidade 
científica. Aquando da avaliação da 
conveniência de efectuar uma alegação 
relativamente a um produto, seria também 
oportuno examinar se esta se poderia 
traduzir num consumo acrescido de 
quaisquer substâncias indesejáveis.

Or. en

Justificação

Os produtos alimentares que contêm níveis elevados indesejáveis de contaminantes ou 
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substâncias que são objecto de vigilância pública não devem beneficiar da atribuição de 
uma imagem mais sã, porque isso poderia resultar num aumento indesejável do consumo 
desses mesmos produtos.

Alteração apresentada por Avril Doyle, Holger Krahmer e Miroslav Ouzký

Alteração 50
Considerando 7

(7) A definição do perfil nutricional pode 
ter em consideração o teor de diferentes 
nutrientes e substâncias com um efeito 
nutricional ou fisiológico, nomeadamente 
nutrientes como as gorduras, as gorduras 
saturadas, os ácidos gordos trans, o 
sal/sódio e os açúcares cuja ingestão 
excessiva no regime alimentar geral não 
são recomendados e nutrientes como as 
gorduras poli-insaturadas e 
mono-insaturadas, outros hidratos de 
carbono disponíveis que não os açúcares, 
as vitaminas, os sais minerais, as proteínas 
e as fibras. Ao definir os perfis 
nutricionais, devem ser tidas em 
consideração as diferentes categorias de 
alimentos, bem como o lugar e o papel que 
estes alimentos ocupam no regime 
alimentar geral. Podem ser necessárias 
excepções à observância dos perfis 
nutricionais estabelecidos para 
determinados alimentos ou categorias de 
alimentos, dependendo do seu papel e da 
sua importância nos hábitos alimentares da 
população. Tratar-se-iam de exercício 
técnicos complexos e a adopção das 
medidas relevantes deverá ser confiada à 
Comissão. 

Suprimido

Or. en

Justificação

O estabelecimento de perfis nutricionais objectivos e científicos pode revelar-se uma 
tarefa impossível, já que o impacto de um género alimentício na saúde não é 



PE 353.660v01-00 8/206 AM\555844PT.doc

PT

determinado pela sua composição nutricional, mas pela sua utilização. As pessoas 
ingerem refeições, que são combinações de alimentos individuais, e não alimentos 
isolados. Neste contexto, quaisquer políticas baseadas em tais perfis serão 
provavelmente incoerentes e conduzirão a decisões arbitrárias. Além disso, os perfis 
nutricionais não terão qualquer utilidade do ponto de vista da educação em matéria de 
saúde.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 51
Considerando 7

(7) A definição do perfil nutricional pode ter 
em consideração o teor de diferentes
nutrientes e substâncias com um efeito 
nutricional ou fisiológico, nomeadamente 
nutrientes como as gorduras, as gorduras 
saturadas, os ácidos gordos trans, o 
sal/sódio e os açúcares cuja ingestão 
excessiva no regime alimentar geral não 
são recomendados e nutrientes como as 
gorduras poli-insaturadas e 
mono-insaturadas, outros hidratos de 
carbono disponíveis que não os açúcares, 
as vitaminas, os sais minerais, as proteínas 
e as fibras. Ao definir os perfis nutricionais, 
devem ser tidas em consideração as 
diferentes categorias de alimentos, bem 
como o lugar e o papel que estes alimentos 
ocupam no regime alimentar geral. Podem 
ser necessárias excepções à observância dos
perfis nutricionais estabelecidos para 
determinados alimentos ou categorias de 
alimentos, dependendo do seu papel e da sua 
importância nos hábitos alimentares da 
população. Tratar-se-iam de exercício 
técnicos complexos e a adopção das medidas 
relevantes deverá ser confiada à Comissão. 

(7) A definição do perfil nutricional deve ter 
em consideração o teor de todos os 
nutrientes e substâncias com um efeito 
nutricional ou fisiológico. Ao definir os 
perfis nutricionais, devem ser tidas em 
consideração as diferentes categorias de 
alimentos, bem como o lugar e o papel que 
estes alimentos ocupam no regime alimentar 
geral. Podem ser necessárias excepções à 
observância dos perfis nutricionais 
estabelecidos para determinados alimentos 
ou categorias de alimentos, dependendo do 
seu papel e da sua importância nos hábitos 
alimentares da população. Tratar-se-iam de 
exercício técnicos complexos e a adopção 
das medidas relevantes deverá ser confiada à 
Autoridade Europeia para a Segurança 
Alimentar. 

Or. de

Justificação

A definição de perfis nutricionais é um processo científico e como tal deve ser 
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exclusivamente feita pela AESA. Cabe à Comissão aprovar os perfis nutricionais, que 
não devem ser reduzidos ao teor em açúcar, sal ou gorduras do alimento em causa.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 52
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis) Os consumidores necessitam cada 
vez mais de informações objectivas e fiáveis 
sobre a qualidade dos alimentos que 
utilizam. Os perfis alimentares podem 
servir para elaborar indicações de 
qualidade que forneçam aos consumidores 
informações sobre o teor de açúcares, 
sódio/sal, gorduras saturadas, ácidos 
gordos trans e outras substâncias nutritivas
(vitaminas, minerais e fibras). Estas 
indicações de qualidade constituem um 
instrumento importante na luta contra as 
doenças degenerativas, tais como as 
doenças cardiovasculares e o cancro.

Or. nl

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Jillian Evans

Alteração 53
Considerando 9

(9) No sentido de garantir que as alegações 
são verdadeiras, é necessário que a 
substância sujeita à alegação se encontre 
presente no produto final em quantidade 
suficiente, ou que a substância esteja ausente 
ou presente em quantidades adequadamente 
reduzidas para produzir o alegado efeito 
nutricional ou fisiológico. A substância 
deverá também estar disponível para ser 
utilizada pelo organismo. Além disso, 
deverá ser fornecida uma quantidade 
significativa da substância que produz o 

(9) No sentido de garantir que as alegações 
são verdadeiras, é necessário que a 
substância sujeita à alegação se encontre 
presente no produto final em quantidade 
suficiente, ou que a substância esteja ausente 
ou presente em quantidades adequadamente 
reduzidas para produzir o alegado efeito 
nutricional ou fisiológico. A substância 
deverá também estar disponível para ser 
utilizada pelo organismo. Além disso, 
deverá ser fornecida uma quantidade 
significativa da substância que produz o 
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alegado efeito nutricional ou fisiológico por 
uma quantidade do alimento cujo consumo 
possa ser razoavelmente esperado.

alegado efeito nutricional ou fisiológico por 
uma quantidade do alimento cujo consumo 
possa ser razoavelmente esperado. Os 
valores normalizados das substâncias 
activas, tendo em conta variações sazonais 
ou relacionadas com a transformação, 
devem constituir a base de qualquer 
declaração relativa ao teor. Devem estar 
disponíveis métodos de avaliação 
harmonizados para garantir resultados 
comparáveis das avaliações.

Or. en

Justificação

É necessário basear qualquer declaração relativa ao teor de uma substância quer em 
métodos de avaliação harmonizados quer em valores médios de substâncias activas, a 
fim de evitar interpretações erróneas dos resultados, o que equivaleria a fornecer ao 
consumidor informações que o induziriam em erro.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 54
Considerando 11

(11) A base científica deverá ser o aspecto 
principal a ter em conta na utilização de 
alegações nutricionais e de saúde e os 
operadores de empresas do sector alimentar 
que utilizam alegações deverão justificá-las.

(11) A base científica deverá ser o aspecto 
principal a ter em conta na utilização de 
alegações nutricionais e de saúde e os 
operadores de empresas do sector alimentar 
que utilizam alegações deverão justificá-las.
Esta justificação científica deverá ser 
proporcional à natureza dos efeitos 
benéficos propostos pelo produto.

Or. fr

Justificação

Em conformidade com os princípios gerais adoptados no Regulamento que institui a 
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, seria conveniente estabelecer no 
presente Regulamento níveis de proporcionalidade em função da natureza da alegação 
reivindicada para o produto: o nível de justificação científica exigido para uma alegação 
de redução de riscos de doença será deste modo superior ao previsto  para uma alegação 
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funcional.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika 
Tamara Liotard e Dimitrios Papadimoulis

Alteração 55
Considerando 11

(11) A base científica deverá ser o aspecto 
principal a ter em conta na utilização de 
alegações nutricionais e de saúde e os 
operadores de empresas do sector alimentar 
que utilizam alegações deverão justificá-las.

(11) A base científica tem de ser o aspecto 
principal a ter em conta na utilização de 
alegações nutricionais e de saúde e os 
operadores de empresas do sector alimentar 
que utilizam alegações deverão justificá-las.

Or. en

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika 
Tamara Liotard e Dimitrios Papadimoulis

Alteração 56
Considerando 12

(12) Dada a imagem positiva atribuída aos 
alimentos que ostentam alegações 
nutricionais e de saúde e o impacto potencial 
que estes alimentos podem ter nos hábitos 
alimentares e no consumo total de 
nutrientes, o consumidor deverá estar em 
medida de avaliar a sua qualidade 
nutricional global. Por isso, a rotulagem 
nutricional deverá ser obrigatória e deverá 
ser alargada a todos os alimentos que 
ostentam alegações de saúde.

(12) Dada a imagem positiva atribuída aos 
alimentos que ostentam alegações 
nutricionais e de saúde e o impacto potencial 
que estes alimentos podem ter nos hábitos 
alimentares e no consumo total de 
nutrientes, o consumidor deverá estar em 
medida de avaliar a sua qualidade 
nutricional global. Por isso, a rotulagem 
nutricional deverá ser obrigatória e deverá 
ser alargada a todos os alimentos que 
ostentam alegações nutricionais e/ou de 
saúde.

Or. en

Justificação

A rotulagem nutricional é igualmente importante para as alegações nutricionais e de 
saúde.
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Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 57
Considerando 13

(13) Deverá também ser criada uma lista de 
alegações nutricionais permitidas e os 
respectivos modos de emprego, com base 
nas condições para a utilização de tais 
alegações acordadas a nível nacional e 
internacional e estabelecidas na legislação 
comunitária. Esta lista deverá ser 
actualizada regularmente. Além disso, no 
tocante às alegações comparativas, é 
necessário que os produtos alvo da 
comparação sejam claramente identificados 
ao consumidor final.

Deverá também ser criada uma lista de 
alegações nutricionais permitidas e as 
respectivos modos de emprego, com base 
nas condições para a utilização de tais 
alegações acordadas a nível nacional e 
internacional e estabelecidas na legislação 
comunitária. Esta lista será actualizada 
regularmente, a fim de ter em conta a 
evolução da ciência, dos conhecimentos e 
das técnicas. Além disso, no tocante às 
alegações comparativas, é necessário que os 
produtos alvo da comparação sejam 
claramente identificados ao consumidor 
final.

Or. fr

Justificação

É necessário adaptar a lista das alegações nutricionais à evolução da ciência e da 
técnica, para que essa lista tome perfeitamente em consideração e com o menor 
desfasamento possível os novos conhecimentos e as novas técnicas.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 58
Considerando 15

(15) Existem muitos factores, para além dos 
associados ao regime alimentar, que podem 
influenciar as funções psicológicas e 
comportamentais. A comunicação acerca 
destas funções é, por conseguinte, muito 
complexa e é difícil transmitir uma 
mensagem exaustiva, verdadeira e com 
sentido numa alegação curta a utilizar na 
rotulagem e na publicidade dos alimentos. 
Por este motivo, é oportuno proibir a
utilização de alegações psicológicas e 

(15) Existem muitos factores, para além dos 
associados ao regime alimentar, que podem 
influenciar as funções psicológicas e 
comportamentais. A comunicação acerca 
destas funções é, por conseguinte, muito 
complexa e é difícil transmitir uma 
mensagem exaustiva, verdadeira e com 
sentido numa alegação curta a utilizar na 
rotulagem e na publicidade dos alimentos. 
Por este motivo, é oportuno exigir uma 
prova científica aquando da utilização de 
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comportamentais. alegações psicológicas e comportamentais. 

Or. de

Justificação

O critério para a avaliação das alegações deve ser a demonstração científica.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 59
Considerando 16

(16) A Directiva 96/8/CE da Comissão, de 
26 de Fevereiro de 1996, relativa aos 
alimentos destinados a serem utilizados em 
dietas de restrição calórica para redução do 
peso, proíbe na rotulagem, publicidade e 
apresentação dos produtos abrangidos pela 
directiva qualquer referência à eventual 
velocidade ou quantidade de perda de peso 
resultante da sua utilização, ou a qualquer 
redução do apetite ou saciedade fácil. É 
comercializado um número crescente de 
alimentos não especialmente concebidos 
para o controlo do peso com recurso à 
utilização de tais referência e com 
referências à capacidade do produto de 
reduzir a energia disponível pelo regime 
alimentar. Importa, por conseguinte, proibir 
as referências a tais propriedades 
relativamente a todos os alimentos.

(16) A Directiva 96/8/CE da Comissão, de 
26 de Fevereiro de 1996, relativa aos 
alimentos destinados a serem utilizados em 
dietas de restrição calórica para redução do 
peso, proíbe na rotulagem, publicidade e 
apresentação dos produtos abrangidos pela 
directiva qualquer referência à eventual 
velocidade ou quantidade de perda de peso 
resultante da sua utilização, ou a qualquer 
redução do apetite ou saciedade fácil. É 
comercializado um número crescente de 
alimentos não especialmente concebidos 
para o controlo do peso com recurso à 
utilização de tais referência e com 
referências à capacidade do produto de 
reduzir a energia disponível pelo regime 
alimentar. Importa, por conseguinte, 
autorizar as referências a tais propriedades 
unicamente se estiverem suficientemente 
fundamentadas do ponto de vista científico.

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração ao nº 1 do artigo 11º.
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard, Phillip 
Whitehead e Linda McAvan

Alteração 60
Considerando 17

(17) As alegações de saúde que descrevem 
os papéis dos nutrientes ou outras 
substâncias no crescimento, no 
desenvolvimento e nas funções fisiológicas 
normais do organismo, com base em 
conhecimentos científicos consolidados e 
não controversos, deverão ser submetidas a 
um tipo diferente de avaliação e autorização. 
É, pois, necessário adoptar uma lista de 
alegações permitidas descrevendo o papel de 
um nutriente ou outra substância.

(17) As alegações de saúde que descrevem 
os papéis dos nutrientes ou outras 
substâncias no crescimento, no 
desenvolvimento e nas funções fisiológicas 
normais do organismo, com base em 
conhecimentos científicos consolidados e 
não controversos, deverão ser submetidas a 
um tipo diferente de avaliação e autorização. 
É, pois, necessário, após consulta da 
Autoridade, adoptar uma lista de alegações 
permitidas descrevendo o papel de um 
nutriente ou outra substância.

Or. en

Justificação

Os "conhecimentos científicos consolidados e não controversos" devem ser avaliados por 
cientistas independentes, pelo que é necessário o envolvimento da AESA.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 61
Considerando 17

(17) As alegações de saúde que descrevem 
os papéis dos nutrientes ou outras 
substâncias no crescimento, no 
desenvolvimento e nas funções fisiológicas 
normais do organismo, com base em 
conhecimentos científicos consolidados e 
não controversos, deverão ser submetidas a 
um tipo diferente de avaliação e 
autorização. É, pois, necessário adoptar uma 
lista de alegações permitidas descrevendo o 
papel de um nutriente ou outra substância.

(17) As alegações de saúde que descrevem 
os papéis dos nutrientes ou outras 
substâncias no crescimento, no 
desenvolvimento e nas funções fisiológicas 
normais do organismo, com base em 
conhecimentos científicos consolidados e 
não controversos, deverão ser submetidas a 
um tipo diferente de avaliação. É, pois, 
necessário adoptar uma lista de alegações 
permitidas descrevendo o papel de um 
nutriente ou outra substância.

Or. de
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Justificação

Cf. justificação da alteração ao nº 1 do artigo 11º.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 62
Considerando 17

(17) As alegações de saúde que descrevem 
os papéis dos nutrientes ou outras 
substâncias no crescimento, no 
desenvolvimento e nas funções fisiológicas 
normais do organismo, com base em 
conhecimentos científicos consolidados e 
não controversos, deverão ser submetidas a 
um tipo diferente de avaliação e autorização. 
É, pois, necessário adoptar uma lista de 
alegações permitidas descrevendo o papel de 
um nutriente ou outra substância.

(17) As alegações de saúde que descrevem 
os papéis dos nutrientes ou outras 
substâncias no crescimento, no 
desenvolvimento e nas funções fisiológicas 
normais do organismo, com base em 
conhecimentos científicos aceites, deverão 
ser submetidas a um tipo diferente de 
avaliação e autorização. É, pois, necessário 
adoptar uma lista de alegações permitidas 
descrevendo o papel de um nutriente ou 
outra substância.

Or. en

Justificação

Esta alteração procura clarificar este ponto.
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans e Kartika Tamara Liotard

Alteração 63
Considerando 19

(19) Um regime alimentar variado e 
equilibrado é um pré-requisito para uma 
boa saúde e os produtos individualmente 
considerados possuem uma importância 
relativa no contexto da globalidade do 
regime alimentar e este é um dos muitos 
factores que influenciam o aparecimento de 
determinadas doenças humanas. Outros 
factores como a idade, a predisposição 
genética, o nível de actividade física, o 
consumo de tabaco e de outras drogas, a 
exposição ambiental e o stress podem todos 
influenciar o aparecimento de doenças 
humanas. Deverão, assim, ser aplicados 
requisitos específicos de rotulagem no que 
se refere às alegações relacionadas com a 
redução do risco de uma doença.

(19) Um regime alimentar variado e 
equilibrado que tenha em conta os 
diferentes hábitos alimentares, produtos 
tradicionais e culturas gastronómicas dos 
Estados-Membros e das respectivas regiões, 
que constituem um valor a respeitar e a 
preservar, é uma condição essencial para a 
boa saúde, podendo inclusive um produto 
individualmente considerado revestir uma 
importância indiscutível para toda a 
alimentação; além disso, o regime 
alimentar é um dos muitos factores que 
influenciam o aparecimento de determinadas 
doenças humanas. Outros factores como a 
idade, a predisposição genética, o nível de 
actividade física, o consumo de tabaco e de 
outras drogas, a exposição ambiental e o 
stress podem todos influenciar o 
aparecimento de doenças humanas. Deverão, 
assim, ser aplicados requisitos específicos de 
rotulagem no que se refere às alegações 
relacionadas com a redução do risco de uma 
doença.

Or. en

Justificação

O objectivo é salvaguardar a produção e a difusão de produtos típicos e regionais de 
importância fundamental para a boa saúde.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
María Esther Herranz García

Alteração 64
Considerando 19

(19) Um regime alimentar variado e 
equilibrado é um pré-requisito para uma boa 

(19) Um regime alimentar variado e 
equilibrado é um pré-requisito para uma boa 
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saúde e os produtos individualmente 
considerados possuem uma importância 
relativa no contexto da globalidade do 
regime alimentar e este é um dos muitos 
factores que influenciam o aparecimento de 
determinadas doenças humanas. Outros 
factores como a idade, a predisposição 
genética, o nível de actividade física, o 
consumo de tabaco e de outras drogas, a 
exposição ambiental e o stress podem todos 
influenciar o aparecimento de doenças 
humanas. Deverão, assim, ser aplicados 
requisitos específicos de rotulagem no que 
se refere às alegações relacionadas com a 
redução do risco de uma doença.

saúde e deve ter em conta os hábitos 
alimentares específicos da cada 
Estado-Membro e das suas diferentes 
regiões. As diferenças culturais 
gastronómicas e os produtos tradicionais 
devem ser preservados e constituir uma das 
condições essenciais para uma boa saúde. 
Os produtos individualmente considerados 
possuem uma importância relativa no 
contexto da globalidade do regime alimentar 
e este é um dos muitos factores que 
influenciam o aparecimento de determinadas 
doenças humanas. Outros factores como a 
idade, a predisposição genética, o nível de 
actividade física, o consumo de tabaco e de 
outras drogas, a exposição ambiental e o 
stress podem todos influenciar o 
aparecimento de doenças humanas. Deverão, 
assim, ser aplicados requisitos específicos de 
rotulagem no que se refere às alegações 
relacionadas com a redução do risco de uma 
doença.

Or. es

Justificação

Pretende-se salvaguardar a produção e a difusão de produtos típicos essenciais para a 
boa saúde do indivíduo.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 65
Considerando 19

(19) Um regime alimentar variado e 
equilibrado é um pré-requisito para uma boa 
saúde e os produtos individualmente 
considerados possuem uma importância 
relativa no contexto da globalidade do 
regime alimentar e este é um dos muitos 
factores que influenciam o aparecimento de 
determinadas doenças humanas. Outros 
factores como a idade, a predisposição 

(19) Um regime alimentar variado e 
equilibrado é um pré-requisito para uma boa 
saúde e os produtos individualmente 
considerados possuem uma importância 
relativa no contexto da globalidade do 
regime alimentar e este é um dos muitos 
factores que influenciam o aparecimento de 
determinadas doenças humanas. Outros 
factores como a idade, a predisposição 
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genética, o nível de actividade física, o 
consumo de tabaco e de outras drogas, a 
exposição ambiental e o stress podem todos 
influenciar o aparecimento de doenças 
humanas. Deverão, assim, ser aplicados 
requisitos específicos de rotulagem no que 
se refere às alegações relacionadas com a 
redução do risco de uma doença.

genética, o nível de actividade física, o 
consumo de tabaco e de outras drogas, a 
exposição ambiental e o stress podem todos 
influenciar o aparecimento de doenças 
humanas. 

Or. fr

Justificação

Alteração em consonância com a alteração relativa aos artigos 2º e 13º.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 66
Considerando 20

(20) Por forma a garantir que as alegações 
são verdadeiras, claras, fiáveis e úteis para 
o consumidor na escolha de um regime 
alimentar saudável, a redacção e a 
apresentação das alegações de saúde 
deverão ser tidas em conta no parecer da 
Autoridade e no processo subsequente de 
autorização.

Suprimido

Or. de

Justificação

A Comissão procura, no âmbito do presente considerando, justificar o controlo da 
redacção das alegações de saúde pela Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar 
(AESA). Porém, esta só é responsável pela avaliação científica, não dispondo de 
quaisquer conhecimentos específicos em matéria de comunicação. Além disso, seria um 
exagero pedir, à AESA como aos requerentes, que avaliassem os textos correspondentes 
em todas as línguas comunitárias.



AM\555844PT.doc 19/206 PE 353.660v01-00

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans e Kartika Tamara Liotard

Alteração 67
Considerando 20

(20) Por forma a garantir que as alegações 
são verdadeiras, claras, fiáveis e úteis para o 
consumidor na escolha de um regime 
alimentar saudável, a redacção e a 
apresentação das alegações de saúde deverão
ser tidas em conta no parecer da Autoridade 
e no processo subsequente de autorização.

(20) Por forma a garantir que as alegações 
são verdadeiras, claras, fiáveis e úteis para o 
consumidor na escolha de um regime 
alimentar saudável, a redacção e a 
apresentação das alegações de saúde têm de
ser tidas em conta no parecer da Autoridade 
e no processo subsequente de autorização. O 
procedimento de autorização deve incluir 
um grupo de consumidores que avalie a 
percepção e a compreensão da alegação.

Or. en

Justificação

É necessário indicar com mais clareza que a opinião da AESA deve ser tida em 
consideração. Os consumidores poderiam percepcionar o significado de uma alegação 
de um modo divergente relativamente à intenção dos cientistas e/ou da indústria. É, por 
isso, importante implicar um grupo de consumidores no procedimento de autorização.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 68
Considerando 20

(20) Por forma a garantir que as alegações 
são verdadeiras, claras, fiáveis e úteis para o 
consumidor na escolha de um regime 
alimentar saudável, a redacção e a 
apresentação das alegações de saúde deverão 
ser tidas em conta no parecer da Autoridade 
e no processo subsequente de autorização.

(20) Por forma a garantir que as alegações 
são verdadeiras, claras, fiáveis e úteis para o 
consumidor na escolha de um regime 
alimentar saudável, a redacção e a 
apresentação das alegações de saúde deverão 
ser tidas em conta no parecer da Autoridade 
e no processo subsequente de autorização. 
Este deverá ter em conta o parecer  
formulado pelos grupos de consumidores, 
reconhecidos a nível europeu ou nacional, 
incumbidos de avaliar a percepção e 
compreensão das alegações.

Or. fr
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Justificação

A percepção que os consumidores poderão ter do significado de uma alegação poderá 
divergir da intenção dos cientistas e/ou da indústria. É, pois, importante ter em conta o 
parecer formulado pelos grupos de consumidores no âmbito do processo de autorização.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 69
Considerando 20

(20) Por forma a garantir que as alegações 
são verdadeiras, claras, fiáveis e úteis para o 
consumidor na escolha de um regime 
alimentar saudável, a redacção e a 
apresentação das alegações de saúde deverão 
ser tidas em conta no parecer da Autoridade 
e no processo subsequente de autorização.

(20) Por forma a garantir que as alegações 
são verdadeiras, claras, fiáveis e úteis para o 
consumidor na escolha de um regime 
alimentar saudável, a redacção e a 
apresentação, conceptualmente idênticas, 
das alegações de saúde deverão ser tidas em 
conta no parecer da Autoridade.

Or. de

Justificação

A AESA só é responsável pela avaliação científica devendo, nos seus pareceres, 
examinar a semelhança conceptual das formulações, que não a redacção utilizada.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 70
Considerando 21

(21) Em alguns casos, a avaliação científica 
do risco não pode, por si só, fornecer toda a 
informação sobre a qual se deverá basear
uma decisão de gestão do risco. Por isso, 
deverão ser tidos em consideração outros 
factores legítimos relevantes para o assunto 
em questão.

(21) Em alguns casos, a avaliação científica 
do risco não pode, por si só, fornecer toda a 
informação sobre a qual se deverá basear 
uma decisão de gestão do risco. 

Or. de
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Justificação

Cf. justificação da alteração ao nº 1 do artigo 16º.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 71
Considerando 22

(22) Por motivos de transparência e por 
forma a evitar pedidos múltiplos para 
alegações que já foram avaliadas deverá ser 
criado um Registo de tais alegações.

(22) Por motivos de transparência deverá ser 
criado um Registo de tais alegações.

Or. de

Justificação

Não está em causa criar uma "lista negativa" de formulações, uma vez que o factor 
decisivo é a avaliação científica da alegação.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Jillian Evans

Alteração 72
Considerando 24

(24) Para estimular a investigação e o 
desenvolvimento da indústria 
agro-alimentar, importa proteger o 
investimento feito pelo inovadores na 
recolha de informação e dados de apoio a 
um pedido ao abrigo do presente 
regulamento. Esta protecção deverá, 
contudo, ser limitada no tempo para evitar a 
repetição desnecessária de estudos e ensaios.

(24) Para estimular a investigação e o 
desenvolvimento da indústria 
agro-alimentar, importa proteger o 
investimento feito pelos inovadores na 
recolha de informação e dados de apoio a 
um pedido ao abrigo do presente 
regulamento. Esta protecção deverá, 
contudo, ser limitada no tempo para evitar a 
repetição desnecessária de estudos e ensaios. 
Embora seja necessário proteger os 
investimentos efectuados pelos inovadores, 
é importante abrir as partes não 
confidenciais ao controlo do público.

Or. en
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Justificação

Tal como se verifica com a legislação recentemente adoptada em matéria de géneros 
alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados, o público deve dispor 
da possibilidade de aceder aos dossiers durante um determinado período de tempo, 
garantindo-se, no entanto, o respeito do nível de confidencialidade necessário.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 73
Considerando 24 bis (novo)

(24 bis) Deverá ser concedida às pequenas 
e médias empresas uma ajuda específica 
para a preparação dos processos, bem 
como a título dos custos engendrados por 
esta avaliação centralizada.

Or. fr

Justificação

As PME não devem ser penalizadas pela instituição deste novo sistema.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Jillian Evans

Alteração 74
Considerando 25

(25) Atendendo à natureza específica dos 
alimentos que ostentam alegações, deverão 
ser facultados meios suplementares aos 
organismos de controlo, por forma a facilitar 
um controlo eficaz desses produtos.

(25) Atendendo à natureza específica dos 
alimentos que ostentam alegações, deverão 
ser facultados meios suplementares aos 
organismos de controlo, tais como a 
notificação obrigatória dessas alegações, 
por forma a facilitar um controlo eficaz 
desses produtos.

Or. en

Justificação

O controlo da utilização das alegações de saúde é extremamente importante. A 
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notificação obrigatória das alegações de saúde seria o melhor meio de ajudar os 
governos nacionais a zelar pela utilização correcta dessas alegações e a monitorizar o 
seu eventual impacto sanitário na população.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête e Renate Sommer

Alteração 75
Considerando 29 bis (novo)

(29 bis) Seria útil elaborar oportunamente 
uma campanha geral de informação sobre 
as questões relacionadas com a nutrição e 
a importância de adoptar hábitos 
alimentares saudáveis.

Or. fr

Justificação

A obesidade está a tornar-se um problema na União Europeia. Por isso, paralelamente 
ao presente regulamento, é importante lançar uma campanha geral sobre os hábitos 
alimentares para sensibilizar os cidadãos.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 76
Artigo 1, nº 2

2. O presente regulamento é aplicável às 
alegações nutricionais e de saúde na 
rotulagem, apresentação e publicidade de 
alimentos a serem fornecidos enquanto tal 
ao consumidor final. Aplica-se igualmente 
aos alimentos destinados ao abastecimento 
de restaurantes, hospitais, escolas, 
refeitórios e outros estabelecimentos de 
restauração colectiva.

2. O presente regulamento é aplicável às 
alegações nutricionais e de saúde na 
rotulagem, apresentação e publicidade de 
alimentos a serem fornecidos para consumo 
individual ou colectivo. O presente 
regulamento não se aplica aos frutos e 
legumes.

Or. el



PE 353.660v01-00 24/206 AM\555844PT.doc

PT

Justificação

Os frutos e legumes devem ser excluídos do campo de aplicação do regulamento uma vez 
que constituem o parâmetro verdadeiramente importante da alimentação saudável, 
portanto que a sua acção favorável para a saúde é evidente e não deve ser exigida 
aprovação para a invocar os seus efeitos benéficos para a saúde.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika 
Tamara Liotard, Jules Maaten e Dimitrios Papadimoulis

Alteração 77
Artigo 1, nº 2

2. O presente regulamento é aplicável às 
alegações nutricionais e de saúde na
rotulagem, apresentação e publicidade de 
alimentos a serem fornecidos enquanto tal ao 
consumidor final. Aplica-se igualmente aos 
alimentos destinados ao abastecimento de 
restaurantes, hospitais, escolas, refeitórios e 
outros estabelecimentos de restauração 
colectiva.

2. O presente regulamento é aplicável às 
alegações nutricionais e de saúde, incluindo 
todos os aspectos relativos às marcas 
comerciais e à apresentação, susceptíveis 
de implicar uma alegação nutricional ou de 
saúde, rotulagem, apresentação e 
publicidade de alimentos a serem fornecidos 
enquanto tal ao consumidor final. Aplica-se 
igualmente aos alimentos destinados ao 
abastecimento de restaurantes, hospitais, 
escolas, refeitórios e outros estabelecimentos 
de restauração colectiva.

Or. en

Justificação

A promoção da saúde pública é também um dos objectivos do presente regulamento. As 
marcas comerciais podem igualmente transmitir mensagens aos consumidores em termos 
de nutrição e saúde. A fim de evitar que os consumidores sejam induzidos em erro, estes 
objectivos devem, portanto, ser incluídos no âmbito de aplicação da legislação. Marcas 
comerciais como "The Food Doctor" induzem claramente em erro o consumidor. Outros 
aspectos da apresentação, como a embalagem, deveriam também ser incluídos, a fim de 
proteger o consumidor e clarificar o âmbito de aplicação do regulamento.

Alteração apresentada por Renate Sommer e Peter Liese

Alteração 78
Artigo 1, nº 2

2. O presente regulamento é aplicável às 2. O presente regulamento é aplicável às 
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alegações nutricionais e de saúde na 
rotulagem, apresentação e publicidade de 
alimentos a serem fornecidos enquanto tal ao 
consumidor final. Aplica-se igualmente aos 
alimentos destinados ao abastecimento de 
restaurantes, hospitais, escolas, refeitórios e 
outros estabelecimentos de restauração 
colectiva.

alegações nutricionais e de saúde na
rotulagem, apresentação e publicidade de 
alimentos a serem fornecidos enquanto tal ao 
consumidor final. Aplica-se igualmente aos 
alimentos destinados ao abastecimento de 
restaurantes, hospitais, escolas, refeitórios e 
outros estabelecimentos de restauração 
colectiva.

Não é contudo aplicável a alimentos postos 
à venda sem protecção, ou seja, 
apresentados e vendidos sem serem 
embalados, nem a frutas e legumes 
(produtos frescos).

Or. de

Justificação

As pequenas explorações como, por exemplo, as padarias, que produzem um dado 
produto e o comercializam directamente nas suas instalações, devem ser excluídas do 
presente regulamento.

Alteração apresentada por Avril Doyle, Urszula Krupa, María del Pilar Ayuso González e 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 79
Artigo 1, nº 2

2. O presente regulamento é aplicável às 
alegações nutricionais e de saúde na 
rotulagem, apresentação e publicidade de 
alimentos a serem fornecidos enquanto tal ao 
consumidor final. Aplica-se igualmente aos 
alimentos destinados ao abastecimento de 
restaurantes, hospitais, escolas, refeitórios e 
outros estabelecimentos de restauração 
colectiva.

2. O presente regulamento é aplicável às 
alegações nutricionais e de saúde na 
rotulagem, apresentação e publicidade de 
alimentos colocados no mercado e 
destinados a serem fornecidos enquanto tal 
ao consumidor final. Aplica-se igualmente 
aos alimentos destinados ao abastecimento 
de restaurantes, hospitais, escolas, refeitórios 
e outros estabelecimentos de restauração 
colectiva.

Or. en
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Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 80
Artigo 1, nº 2

2. O presente regulamento é aplicável às 
alegações nutricionais e de saúde na 
rotulagem, apresentação e publicidade de 
alimentos a serem fornecidos enquanto tal ao 
consumidor final. Aplica-se igualmente aos 
alimentos destinados ao abastecimento de 
restaurantes, hospitais, escolas, refeitórios e 
outros estabelecimentos de restauração 
colectiva.

2. O presente regulamento é aplicável às 
alegações nutricionais e de saúde na 
rotulagem, apresentação e publicidade de 
alimentos a serem fornecidos enquanto tal ao 
consumidor final, com excepção das acções 
referidas no Regulamento (CE) nº 
2826/2000 do Conselho, de 19 de Dezembro 
de 2000, relativo a acções de informação e 
promoção a favor dos produtos agrícolas 
no mercado interno1. Aplica-se igualmente 
aos alimentos destinados ao abastecimento 
de restaurantes, hospitais, escolas, refeitórios 
e outros estabelecimentos de restauração 
colectiva.
1 JO L 328 de 23.12.2000, p. 2. Regulamento 
alterado pelo Regulamento (CE) nº 2060/2004 
(JO L 357 de 2.12.2004, p. 3).

Or. fr

Justificação

A actual redacção do texto apresenta ambiguidades que poderiam levar a pensar que a 
publicidade engloba a promoção dos produtos agrícolas, embora existam políticas 
europeias e nacionais a favor da informação e da promoção genérica dos produtos 
agrícolas sob controlo das autoridades comunitárias, que convém preservar, no interesse 
do próprio consumidor.

Alteração apresentada por Adriana Poli Bortone

Alteração 81
Artigo 1, nº 3

3. As alegações nutricionais e de saúde que 
não se encontrem em conformidade com o 
presente regulamento deverão ser 
consideradas como publicidade enganosa, 
na acepção da Directiva 84/450/CEE do 

3. O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo das seguintes disposições 
comunitárias:
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Conselho.

- a Directiva 89/398/CEE do Conselho, de 3 
de Maio de 1989, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes aos géneros alimentícios 
destinados a uma alimentação especial1, e 
as directivas adoptadas nesta base;
- a Directiva 80/777/CEE do Conselho, de 
15 de Julho de 1980, relativa à 
aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes à 
exploração e à comercialização de águas 
minerais naturais2;
- a Directiva 98/83/CE do Conselho, de 3 de 
Novembro de 1998, relativa à qualidade da 
água destinada ao consumo humano3;
- o Regulamento (CEE) nº 1493/1999 do 
Conselho, de 17 de Maio de 1999, que 
estabelece a organização comum do 
mercado vitivinícola;
- o Regulamento (CEE) nº 1601/91 do 
Conselho, de 10 de Junho de 1991 que 
estabelece as regras gerais relativas à 
definição, designação e apresentação dos 
vinhos aromatizados, das bebidas 
aromatizadas à base de vinho e dos 
cocktails aromatizados de produtos 
vitivinícolas; 
- o Regulamento (CEE) nº 1576 do 
Conselho, de 29 de Maio de 1989, que 
estabelece as regras gerais relativas à 
definição, à designação e à apresentação 
das bebidas espirituosas; 
- o Regulamento (CE) nº 94/2002 da 
Comissão Europeia, que estabelece regras 
de execução do Regulamento (CE) nº 
2826/2000 do Conselho relativo a acções de 
informação e promoção a favor dos 
produtos agrícolas no mercado interno. 
___________________________

1 JO L 186 de 30.6.1989, p. 27
2 JO L 229 de 30.8.1980, p.1
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3 JO L 330 de 5.12.1998, p. 32

Or. it/fr

Justificação

Os vinhos, os vinhos aromatizados e as bebidas espirituosas já obedecem a disposições 
comunitárias específicas que regulamentam a rotulagem, a designação, a apresentação, 
bem como a promoção e a informação. Trata-se, concretamente, dos Regulamentos 
1493/1999, 1601/1991, 1576/1989, 753/2002, 94/2002 e 2826/2000.

Esta legislação comunitária específica garante a protecção e a transparência do 
mercado, bem como a livre circulação destes produtos, pois contém disposições eficazes 
para atingir os objectivos visados pela proposta em apreciação, ou seja, garantir um 
nível elevado de protecção dos consumidores, facilitar a livre circulação dos produtos no 
mercado interno, reforçar a segurança jurídica para os agentes económicos, garantir 
uma concorrência leal e promover a inovação no domínio dos alimentos a que se aplica 
a presente proposta.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard e 
Dimitrios Papadimoulis

Alteração 82
Artigo 1, nº 3 bis (novo)

3 bis. O presente regulamento é aplicável 
sem prejuízo das disposições constantes das 
seguintes directivas comunitárias:
- Directiva 89/398/CEE do Conselho, de 3 
de Maio de 1989, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes aos géneros alimentícios 
destinados a uma alimentação especial1, e 
as directivas adoptadas nesta mesma base;
- Directiva 80/777/CEE do Conselho, de 15 
de Julho de 1980, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes à exploração e à 
comercialização de águas minerais 
naturais2;
- Directiva 98/83/CE do Conselho, de 3 de 
Novembro de 1998, relativa à qualidade da 
água destinada ao consumo humano3.
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 ______________________________  

1 JO L 186 de 30.6.1989, p. 27
2 JO L 229 de 30.8.1980, p. 1
3 JO L 330 de 5.12.1998, p. 32

Or. en

Justificação

Deve ficar bem claro que a actual legislação comunitária em matéria de publicidade 
enganosa e de alimentação especial continua em vigor.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 83
Artigo 1, nº 4

4. O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo de disposições mais específicas 
relativas a alimentos destinados a uma 
alimentação especial, estabelecidas na 
legislação comunitária.

4. O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo de disposições mais específicas já 
incorporadas na legislação comunitária, 
incluindo pelo menos os seguintes actos:

- Directiva 80/777/CEE do Conselho, de 15 
de Julho de 1980, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes à exploração e à 
comercialização de águas minerais 
naturais1; 

- Directiva 89/398/CEE do Conselho, de 3 
de Maio de 1989, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes aos géneros alimentícios 
destinados a uma alimentação especial2;
- Regulamento (CEE) nº 1576/89 do 
Conselho, de 29 de Maio de 1989, que 
estabelece as regras gerais relativas à 
definição, à designação e à apresentação 
das bebidas espirituosas3; 
- Regulamento (CEE) nº 1601/91 do 
Conselho, de 10 de Junho de 1991, que 
estabelece as regras gerais relativas à 
definição, designação e apresentação dos 
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vinhos aromatizados, das bebidas 
aromatizadas à base de vinho e dos 
cocktails aromatizados de produtos 
vitivinícolas4; 

- Regulamento (CE) nº 2991/94 do 
Conselho, que institui normas relativas às 
matérias gordas para barrar5;
- Regulamento (CE) nº 2597/97 do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 1997, que 
estabelece as regras complementares da 
organização comum de mercado no sector 
do leite e dos produtos lácteos no que diz 
respeito ao leite de consumo6; 
- Regulamento (CE) nº 1493/1999 do 
Conselho, de 17 de Maio de 1999, que 
estabelece a organização comum do 
mercado vitivinícola7, e o Regulamento 
(CE) nº 753/2002, da Comissão, de 29 de 
Abril de 2002, que fixa certas normas de 
execução do Regulamento (CE) nº 
1493/1999 do Conselho8; 
- Regulamento (CE) nº 2826/2000 do 
Conselho, de 19 de Dezembro de 2000, 
relativo a acções de informação e 
promoção a favor dos produtos agrícolas 
no mercado interno9, e Regulamento (CE) 
nº 94/2002 da Comissão, de 18 de Janeiro 
de 2002, que estabelece as respectivas 
regras de execução10;
- Directiva 2002/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 10 de Junho de 
2002, relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros 
respeitantes aos suplementos alimentares11. 
__________________

1 JO L 229 de 30.8.1980, p. 1
2 JO L 186 de 30.6.1989, p. 27

3 JO L 160 de 12.6.1989, p. 1
4 JO L 149 de 14.6.1991, p. 1

5 JO L 316 de 9.12.1994, p. 2
6 JO L 351 de 23.12.1997, p. 13
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7 JO L 179 de 14.7.1999, p. 1

8 JO L 118 de 4.5.2002, p. 1
9 JO L 328 de 23.12.2000, p. 2
10 JO L 17 de 19.1.2002, p. 20

1 1JO L 183 de 12.7.2002, p. 51

Or. es

Justificação

Na exposição de motivos da sua proposta, a Comissão argumenta que a ausência de 
disposições específicas a nível europeu é uma das principais razões que motivam a 
elaboração de um novo regulamento, tendo em conta a proliferação do número e do tipo 
de alegações que figuram nos rótulos dos alimentos. Isto equivale a reconhecer que a 
proposta não se justifica quando já existem disposições específicas. É claro que não há 
justificação para regulamentar o que já está regulamentado, princípio que está na base 
da presente alteração, que amplia aquilo que o texto da proposta já prevê.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 84
Artigo 1, nº 4

4. O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo de disposições mais específicas 
relativas a alimentos destinados a uma 
alimentação especial, estabelecidas na 
legislação comunitária.

4. O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo das disposições mais específicas 
previstas na Directiva 2002/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 
de Junho de 2002, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes aos suplementos alimentares1.
______________________

1 JO L 183 de 12.7.2002, p. 51

Or. fr

Justificação

O objectivo não é sobrepor uma nova legislação a outra já existente para esta categoria 
de produtos.
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Alteração apresentada por Renate Sommer, Avril Doyle, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, 
Margrete Auken e Kartika Tamara Liotard 

Alteração 85
Artigo 1, nº 4

4. O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo de disposições mais específicas 
relativas a alimentos destinados a uma 
alimentação especial, estabelecidas na 
legislação comunitária.

4. O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo de disposições mais específicas 
relativas a alimentos destinados a uma 
alimentação especial e das disposições 
específicas relativas a complementos 
alimentares, estabelecidas na legislação 
comunitária.

Or. en

Justificação

A fim de evitar qualquer incerteza quanto ao facto de os complementos alimentares 
serem abrangidos pelo âmbito de aplicação do presente regulamento, estes devem ser 
especificamente mencionados no nº 4 do artigo 1º.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 86
Artigo 1, nº 4

4. O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo de disposições mais específicas 
relativas a alimentos destinados a uma 
alimentação especial, estabelecidas na 
legislação comunitária.

4. O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo de disposições mais específicas 
relativas a alimentos destinados a uma 
alimentação especial, como as estabelecidas 
na Directiva 89/398/CEE do Conselho1 e 
nas directivas que a implementam.
_________________________________

1 JO L 186 de 30.6.1989, p. 27

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que a actual legislação comunitária em matéria de alimentação especial 
continua em vigor. Esta alteração visa assegurar que os alimentos destinados a fins 
medicinais (p.ex., ao tratamento de doentes hospitalizados ou externos) possam 
continuar a ser utilizados.
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Alteração apresentada por María Esther Herranz García

Alteração 87
Artigo 1, nº 4

4. O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo de disposições mais específicas 
relativas a alimentos destinados a uma 
alimentação especial, estabelecidas na 
legislação comunitária.

4. O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo de disposições mais específicas 
relativas a alimentos destinados a uma 
alimentação especial, estabelecidas na 
legislação comunitária, e relativas à 
designação, rotulagem e apresentação dos 
produtos tradicionais, definidas nos 
Regulamentos (CEE) nº 1576/891 e 
1601/912 e nos Regulamentos (CE) nº 
1493/19993 e 753/20024, bem como 
relativas à promoção e informação que lhes 
dizem respeito (Regulamentos (CE) nº 
2826/2000 e 94/20025).

____________________

1 Regulamento (CEE) nº 1576/89 do Conselho, de 29 
de Maio de 1989, que estabelece as regras gerais 
relativas à definição, à designação e à apresentação 
das bebidas espirituosas (JO L 160 de 12.6.1989, p. 
1). Regulamento alterado pelo Regulamento (CE) nº 
1882/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho 
(JO L 284 de 31.12.2003, p. 1).
2 Regulamento (CEE) nº 1601/92 do Conselho, de 15 
de Junho de 1992 que estabelece medidas 
específicas relativas a determinados produtos 
agrícolas a favor das ilhas Canárias (JO L 149 de 
14.6.1991, p. 1). Regulamento alterado pelo 
Regulamento (CE) nº 1882/2003.
3 Regulamento (CE) nº 1493/1999 do Conselho, de 17 de 
Maio de 1999, que estabelece a organização comum do 
mercado vitivinícola (JO L 179 de 14.7.1999, p. 1). 
Regulamento alterado pelo Regulamento (CE) nº 
1795/2003 da Comissão (JO L 262 de 14.10.2003, p. 13).
4 Regulamento (CE) nº 753/2002 da Comissão, de 29 
de Abril de 2002 , que fixa certas normas de 
execução do Regulamento (CE) n.° 1493/1999 do 
Conselho no que diz respeito à designação, 
denominação, apresentação e protecção de 
determinados produtos vitivinícolas (JO L 118 de 
4.5.2002, p. 1). Regulamento alterado pelo 
Regulamento (CE) nº 1991/2004 (JO L 344 de 
20.11.2004, p. 9). 
5 Regulamento (CE) nº 94/2002 da Comissão, de 18 de 
Janeiro de 2002, que estabelece regras de execução do 
Regulamento (CE) nº 2826/2000 do Conselho relativo a 
acções de informação e promoção a favor dos produtos 
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agrícolas no mercado interno. Regulamento alterado pelo 
Regulamento (CE) nº 1803/2004 (JO L 318 de 19.10.2004, 
p. 4).

Or. fr

Justificação

Na exposição de motivos da sua proposta, a Comissão argumenta que a ausência de 
disposições específicas a nível europeu é uma das principais razões que motivam a 
elaboração de um novo regulamento, tendo em conta a proliferação do número e do tipo 
de alegações que figuram nos rótulos dos alimentos. Além disso, não parece justificar-se 
regulamentar o que já está regulamentado, princípio que está igualmente na base da 
presente alteração.

Os vinhos, os vinhos aromatizados e as bebidas espirituosas já obedecem a disposições 
comunitárias específicas que regulamentam a rotulagem, a designação, a apresentação, 
bem como a promoção e a informação. Trata-se, concretamente, dos Regulamentos 
1493/1999, 1601/1991, 1576/1989, 753/2002, 94/2002 e 2826/2000.

Esta legislação comunitária específica garante a protecção e a transparência do 
mercado, bem como a livre circulação destes produtos, pois contém disposições eficazes 
para atingir os objectivos visados pela proposta em apreciação, ou seja, garantir um 
nível elevado de protecção dos consumidores, facilitar a livre circulação dos produtos no 
mercado interno, reforçar a segurança jurídica para os agentes económicos, garantir 
uma concorrência leal e promover e proteger a inovação no domínio dos alimentos a que 
se aplica a presente proposta.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 88
Artigo 1, nº 4 bis (novo)

4 bis. Quando um produto estiver 
nitidamente contemplado na definição de 
alimento ou seja um complemento 
alimentar e a alegação sobre esse produto 
cumpra o estabelecido no presente 
regulamento, não será aplicável a Directiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de Novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário sobre 
medicamentos para uso humano1.
__________________________________
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1 JO L 311 de 28.11.2001, p. 67

Or. en

Justificação

Um alimento ou complemento alimentar que ostente uma alegação sobre uma função 
fisiológica do ser humano que cumpra inteiramente o presente regulamento pode, 
contudo, ser classificado como medicamento pelas autoridades nacionais devido à 
recente alteração do nº 2 do artigo 1º e do nº 2 do artigo 2º da Directiva 2001/83/CE que 
dá precedência à legislação farmacêutica sobre a legislação em matéria de alimentos. 
Uma empresa deverá estar segura de que, ao lançar um produto que cumpra plenamente 
os requisitos do presente regulamento, não vai ser contestada a nível nacional ao abrigo 
da Directiva 2001/83/CE.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 89
Artigo 1, nº 4 bis (novo)

4 bis. O presente regulamento não é 
aplicável às marcas comerciais que 
cumprem o disposto na Directiva 
89/104/CEE do Conselho1, conforme 
alterada (directiva "marcas comerciais"), e 
no Regulamento (CE) nº 40/94 do 
Conselho2, conforme alterado (sobre a 
marca comercial comunitária).
Qualquer outro tipo de marcas comerciais 
(como marcas comerciais de direito comum 
e designações comerciais), cuja utilização 
pode ser abrangida pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento, não 
está sujeito às condições do presente 
regulamento desde que, nos casos em que a  
própria designação comercial constitua 
uma alegação nutricional ou de saúde, seja 
acompanhado de uma alegação nutricional 
ou de saúde adicional autorizada, sempre 
que a designação comercial seja utilizada 
na rotulagem, publicidade ou apresentação 
do alimento.
_______________________________

1 JO L 40 de 11.2.1989, p. 1
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2 JO L 11 de 14.1.1994, p. 1

Or. en

Justificação

A inclusão das marcas comerciais no âmbito de aplicação do regulamento causaria uma 
considerável incerteza jurídica e prejudicaria o actual proprietário da marca comercial, 
que, em parte, depende em grande medida do reconhecimento da marca.

Alteração apresentada por Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jules Maaten e John Bowis

Alteração 90
Artigo 1, nº 4 bis (novo)

4 bis. O presente regulamento não se aplica
aos sistemas de acompanhamento de dietas 
que sejam marcas registadas.

Or. en

Justificação

O presente regulamento não deve proibir os sistemas de acompanhamento de dietas, 
como os "weight watchers", que estão bem enraizados na Europa e proporcionam aos 
consumidores mecanismos fiáveis de perda de peso. Isto inclui a rotulagem de produtos 
cujo papel para assegurar a perda de peso é claramente assinalado no contexto do 
programa.

Alteração apresentada por John Bowis, María del Pilar Ayuso González, Cristina 
Gutiérrez-Cortines e Urszula Krupa

Alteração 91
Artigo 1, nº 4 bis (novo)

4 bis. O presente regulamento não é 
aplicável às marcas comerciais que 
cumprem o disposto na Primeira Directiva 
89/104/CEE do Conselho, de 21 de 
Dezembro de 1988, que harmoniza as 
legislações dos Estados-Membros em 
matéria de marcas1 e no Regulamento (CE) 
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nº 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro 
de 1993, sobre a marca comunitária, 
conforme alterado.
___________________________

1 JO L 40 de 11.2.1989, p. 1
2 JO L 11 de 14.1.1994, p. 1

Or. en

Justificação

A fim de evitar a duplicação, convém referir a actual legislação em matéria de marcas 
comerciais. Isto inclui medidas destinadas a impedir alegações enganosas.
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken e Kartika 
Tamara Liotard

Alteração 92
Artigo 2, parágrafo 2, nº 1 

(1) “alegação”, qualquer mensagem ou 
representação, não obrigatória ao abrigo da 
legislação comunitária ou nacional, 
incluindo representações pictóricas, gráficas 
ou simbólicas que declarem, sugiram ou 
impliquem que um alimento possui 
características particulares;

(1) “alegação”, qualquer mensagem ou 
representação, não obrigatória ao abrigo da 
legislação comunitária ou nacional, 
incluindo representações pictóricas, gráficas 
ou simbólicas, sob qualquer forma, que 
declarem, sugiram ou impliquem que um 
alimento possui características particulares;

Or. en

Justificação

A definição de alegação deve ser clara para evitar equívocos.

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 93
Artigo 2, parágrafo 2, nº 1 

(1) “alegação”, qualquer mensagem ou 
representação, não obrigatória ao abrigo da 
legislação comunitária ou nacional, 
incluindo representações pictóricas, gráficas 
ou simbólicas que declarem, sugiram ou 
impliquem que um alimento possui 
características particulares;

(1) “alegação”, qualquer mensagem ou 
representação, não obrigatória ao abrigo da 
legislação comunitária ou nacional, 
incluindo representações pictóricas, gráficas 
ou simbólicas que declarem ou impliquem 
que um alimento possui características 
particulares, à excepção de marcas já 
registadas como marcas comerciais;

Or. en

Justificação

O direito das marcas assegura que as marcas enganosas não possam ser registadas e 
que quaisquer marcas erradamente registadas possam ser retiradas. Além disso, as 
marcas comerciais não são consideradas "alegações" na acepção prevista pelo 
regulamento e não contrariam o seu objectivo expresso de proteger os consumidores de 
alegações enganosas. A futura directiva relativa às práticas comerciais injustas 
garantirá que as alegações que podem ser apresentadas por uma marca sejam 
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respeitadas pelo produto. Trata-se de uma duplicação desnecessária das disposições 
legislativas sobre uma questão já regulamentada noutros contextos (direito das marcas e 
práticas comerciais desleais).

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 94
Artigo 2, parágrafo 2, ponto 3

(3) “outra substância”, uma substância que 
não um nutriente que possui um efeito 
nutricional ou fisiológico;

(Não se aplica à versão portuguesa).

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 95
Artigo 2, parágrafo 2, ponto 6

(6) “alegação de redução do risco de 
doença”, qualquer alegação de saúde que 
declare, sugira ou implique que o consumo 
de uma determinada categoria de 
alimentos, um alimento ou um dos seus 
constituintes reduz significativamente um 
factor de risco no desenvolvimento de uma 
doença humana;

Suprimido

Or. fr

Justificação

O presente regulamento não deve abranger as alegações relativas à redução de um risco 
de doença, em conformidade com a Directiva 2000/13/CE relativa à rotulagem dos 
alimentos.

Não é oportuno autorizar as alegações relativas à redução de um risco de doença; as 
medidas de prevenção ou de tratamento de uma patologia devem ser objecto de um 
diagnóstico médico e, se necessário, da prescrição de um regime por um profissional da 
saúde.
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Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 96
Artigo 2, parágrafo 2, nº 6 

(6) “alegação de redução do risco de 
doença”, qualquer alegação de saúde que 
declare, sugira ou implique que o consumo 
de uma determinada categoria de alimentos, 
um alimento ou um dos seus constituintes 
reduz significativamente um factor de risco 
no desenvolvimento de uma doença humana;

(6) “alegação de redução do factor de risco 
de doença”, qualquer alegação de saúde que 
declare, sugira ou implique que o consumo 
de uma determinada categoria de alimentos, 
um alimento ou um dos seus constituintes 
reduz significativamente um factor de risco 
no desenvolvimento de uma doença humana;

Or. en

Justificação

A distinção entre produtos medicinais e produtos alimentares é essencial. O código 
comunitário relativo aos medicamentos para uso humano (Directiva 2001/83/CE) (*) 
define medicamento como "toda a substância ou composição apresentada como 
possuindo propriedades curativas ou preventivas relativas a doenças humanas". Por 
conseguinte, um produto alimentar não pode ostentar uma alegação de saúde ou 
nutricional que seja abrangida por esta definição, pois o produto alimentar teria de 
obedecer às disposições da legislação farmacêutica europeia.

A redacção do artigo 2º da proposta da Comissão deve, portanto, ser modificada por 
forma a reflectir a necessidade de garantir esta distinção, acrescentando o termo 
"factor", uma vez que existe uma clara diferença entre uma alegação que visa reduzir o 
risco de doença ("redução do risco de doença") e uma alegação que visa reduzir um 
factor de risco de doença ("redução do factor de risco de doença"). Como o texto da 
Comissão reconhece, as doenças têm múltiplos factores de risco. Portanto, a redução de 
um factor de risco pode nem sempre reduzir o risco global de uma pessoa contrair 
determinada doença.

Por exemplo, o colesterol elevado é um factor de risco nas doenças de coração. Por 
conseguinte, seria aceitável uma alegação sobre um factor de risco de doença relativa a 
um produto alimentar que ajuda a reduzir o colesterol, mas não seria aceitável nem 
exacto alegar que o dito produto alimentar reduz o risco de doenças do coração, dado 
que muitos outros factores de risco para além do colesterol contribuem para determinar 
a propensão de um indivíduo para essa doença.
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(*) Esta directiva será substituída pela Directiva 2004/27/CE a partir de 31 de Outubro 
de 2004. A Directiva 2004/27/CE modifica o artigo 1º, alargando a definição de 
medicamento do seguinte modo: "a) Toda a substância ou associação de substâncias 
apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas relativas a doenças 
em seres humanos; ou b) Toda a substância ou associação de substâncias que possa ser 
utilizada ou administrada em seres humanos com vista a restaurar, corrigir ou modificar 
funções fisiológicas ao exercer uma acção farmacológica, imunológica ou metabólica, 
ou a estabelecer um diagnóstico médico".

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 97
Artigo 2, parágrafo 2, ponto 6

(6) “alegação de redução do risco de 
doença”, qualquer alegação de saúde que 
declare, sugira ou implique que o consumo 
de uma determinada categoria de alimentos, 
um alimento ou um dos seus constituintes 
reduz significativamente um factor de risco 
no desenvolvimento de uma doença humana;

(6) “alegação de redução do risco de 
doença”, qualquer alegação de saúde que 
declare, sugira ou implique que o consumo 
de uma determinada categoria de alimentos, 
um alimento ou um dos seus constituintes 
reduz significativamente um factor de risco 
no desenvolvimento de uma doença humana 
no quadro de uma alimentação equilibrada. 
Entende-se por redução do risco a 
alteração significativa de um factor de risco 
básico para a manifestação de uma doença

Or. el

Justificação

É indispensável a clarificação uma vez que os limites entre prevenção e redução do risco 
de manifestação de uma doença são difíceis de determinar.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 98
Artigo 2, parágrafo 2, ponto 8

(8) “consumidor médio”, o consumidor que 
se encontra razoavelmente bem informado e 
é razoavelmente observador e circunspecto.

(Não se aplica à versão portuguesa).
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Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 99
Artigo 2, parágrafo 2, nº 8 bis (novo) 

(8 bis.)  "saúde", um estado geral de 
bem-estar físico, psicológico e social.

Or. en

Justificação

Apesar de a proposta de regulamento visar principalmente a imposição de regras em 
matéria de alegações de saúde, não contém qualquer definição de saúde. A definição 
aqui proposta é a considerada pela OMS.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 100
Artigo 2, parágrafo 2, nº 8 bis (novo) 

(8 bis.) "complementos alimentares", 
géneros alimentícios que se destinam a 
complementar o regime alimentar normal e 
que constituem fontes concentradas de 
determinados nutrientes ou outras 
substâncias com efeito nutricional ou 
fisiológico, estremes ou combinados, 
comercializados em forma doseada, ou 
seja, formas de apresentação como 
cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e 
outras formas semelhantes, saquetas de pó, 
ampolas de líquido, frascos com 
conta-gotas e outras formas similares de 
líquidos ou pós que se destinam a ser 
tomados em unidades medidas de 
quantidade reduzida;

Or. en

Justificação

Por razões de consistência, esta alteração utiliza a definição de complementos 
alimentares da Directiva 2002/46/CE.
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Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 101
Artigo 2, parágrafo 2, ponto 8 bis (novo)

(8 bis) "categoria de alimentos": uma 
categoria de alimentos com características 
e teor nutricional idênticos;

Or. de

Justificação

Em diversas partes do texto da proposta se remete para categorias de alimentos, sem que 
se defina o que isso realmente significa. Uma categoria de alimentos não definida 
poderia abranger produtos de composição muito diversa, nos quais o teor em açúcar, 
gorduras e outros nutrientes pode ir de zero a um valor extremamente elevado. Por 
conseguinte, o conceito de "categoria de alimentos" deverá ser definido no artigo 2º, 
juntamente com os demais conceitos, em prol da segurança jurídica e da clareza.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 102
Artigo 2, parágrafo 2, ponto 8 bis (novo)

(8 bis) "categoria de produtos 
alimentares", um grupo de produtos 
alimentares cujas propriedades e 
utilizações são equivalentes.

Or. nl

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 103
Artigo 2, parágrafo 2 bis (novo)

Num prazo de 3 meses após a adopção do 
presente regulamento, a Comissão deverá, 
em conformidade com o procedimento 
previsto no nº 2 do artigo 23º, definir os 
seguintes conceitos:
- "perfil nutricional", onde se descreve 
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claramente para que são utilizados os perfis 
nutricionais, que procedimentos são 
aplicados na sua definição e como se zela 
pelo envolvimento de todas as partes 
interessadas, em particular, a indústria e os 
consumidores;
- "biodisponibilidade";
- "açúcares" para a aplicação do anexo;
- "fibras alimentares" para a aplicação do 
anexo.

Or. nl

Justificação

Os perfis nutricionais constituem um elemento central da proposta. Infelizmente existe 
uma grande incerteza a este propósito. É necessária uma definição precisa para a 
indústria, os consumidores e os controladores. Além disso, é necessário definir os 
conceitos de "biodisponibilidade", "açúcares" e "fibras alimentares".

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Jillian Evans

Alteração 104
Artigo 2, parágrafo 2 bis (novo) 

No prazo de 3 meses a contar da data de 
adopção do presente regulamento, a 
Comissão estabelece, nos termos do 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 23º, 
as seguintes definições:
- "dados científicos geralmente aceites",
- "biodisponibilidade",
- "açúcares", para a aplicação do anexo,
- "fibras", para a aplicação do anexo.

Or. en

Justificação

O projecto de regulamento refere, por diversas vezes, os "dados científicos geralmente 
aceites" e a "biodisponibilidade". É importante definir estes conceitos.

No anexo, faz-se referência aos açúcares e às fibras. É do conhecimento geral que os 
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diferentes tipos de açúcares têm uma influência muito diferente sobre a qualidade 
nutritiva dos alimentos. É, pois, necessário, para uma correcta aplicação das alegações 
nutricionais, definir os açúcares a que a legislação se refere.

Acresce que, tal como patenteado nas discussões sobre o Codex Alimentarius, não existe, 
na Europa, uma definição harmonizada das fibras. Há, pois, que definir este conceito 
para a aplicação das alegações nutricionais.

A Comissão solicitará à equipa científica da AESA para os produtos dietéticos, a 
nutrição e as alergias que proponha uma definição dos "dados científicos geralmente 
aceites" e da "biodisponibilidade", o mais rapidamente possível. Este texto deveria ser 
adoptado em conformidade com os procedimentos fixados no regulamento.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 105
Artigo 2, parágrafo 2 bis (novo)

Num prazo de 6 meses após a adopção do 
presente regulamento, a Comissão deverá, 
em conformidade com o procedimento 
estabelecido no nº 2 do artigo 23º, definir os 
seguintes conceitos:
- dados científicos geralmente aceites;
- biodisponibilidade;
- açúcares para a aplicação do anexo;
- fibras para a aplicação do anexo.

Or. fr

Justificação

O projecto de Regulamento faz, por diversas vezes, referência aos "dados científicos 
geralmente aceites" e à "biodisponibilidade", pelo que é importante definir estes 
conceitos.

No anexo, faz-se referência aos açúcares e às fibras. É do conhecimento geral que os 
diferentes tipos de açúcares têm influências muito diferentes na qualidade nutritiva dos 
alimentos. É, pois, necessário para uma correcta aplicação das alegações nutricionais, 
definir os açúcares a que a legislação se refere.

Acresce que, tal como patenteado nos debates sobre o Codex Alimentarius, não existe na 
Europa uma definição harmonizada das fibras. Há pois que definir este conceito para a 
aplicação das alegações nutricionais.
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Alteração apresentada por Holger Krahmer e Jules Maaten

Alteração 106
Artigo 3, parágrafo 2, alínea d)

d) referir alterações das funções orgânicas 
em termos impróprios ou alarmantes quer 
textualmente quer através de 
representações pictóricas, gráficas ou 
simbólicas.

Suprimido

Or. de

Justificação

A referência, em termos impróprios ou alarmantes, a alterações das funções orgânicas é 
susceptível de diferentes interpretações e, por isso, questionável.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 107
Artigo 3, nº 2, alínea d) bis (nova)

d bis) Não deverá encorajar ou admitir o 
consumo excessivo de um alimento ou 
subestimar a correcta pratica dietética.

Or. el

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 108
Artigo 3, parágrafo 2, alínea d) bis (nova)

d bis) pôr em causa a protecção e a 
promoção da saúde pública.

Or. sv
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Justificação

Corre-se o risco de que a presente proposta de regulamento se traduza num aumento do 
número de alegações sobre aspectos de saúde menos pertinentes, perdendo-se 
simultaneamente a possibilidade de utilizar alegações para promover a saúde pública.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken e Kartika 
Tamara Liotard

Alteração 109
Artigo 3, parágrafo 2 bis (novo) 

Se uma autoridade nacional tiver razões 
para crer que uma alegação de saúde é 
potencialmente contraditória com as linhas 
de orientação nacionais em matéria 
alimentar e constitui, por conseguinte, um 
perigo para o estado nutricional da 
população, essa autoridade deve ser 
autorizada a restringir as alegações de 
saúde no país em causa.

Or. en

Justificação

As linhas de orientação nacionais em matéria de nutrição não devem ser ignoradas. Por 
isso, nos casos em que existam preocupações justificadas em matéria de saúde, um 
governo nacional deve ser autorizado a restringir as alegações no seu território.

Alteração apresentada por John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin Callanan, Holger 
Krahmer e Urszula Krupa

Alteração 110
Artigo 4

Restrições à utilização de alegações 
nutricionais e de saúde

Suprimido

1. A Comissão deverá, num prazo de 18 
meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
23º, estabelecer perfis nutricionais 
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específicos que os alimentos ou 
determinadas categorias de alimentos têm 
de respeitar, por forma a ostentarem 
alegações nutricionais e de saúde. 
Os perfis nutricionais serão estabelecidos, 
nomeadamente, com referência aos 
montantes dos seguintes nutrientes 
presentes nos alimentos:
(a) gordura, ácidos gordos saturados, 
ácidos gordos trans;
(b) açúcares;
(c) sal/sódio.
Os perfis nutricionais deverão ser baseados 
em conhecimentos científicos acerca de 
regime alimentar e nutrição, a sua relação 
com a saúde e, designadamente, no papel 
dos nutrientes e outras substâncias com 
efeito nutricional ou fisiológico nas 
doenças crónicas. A Comissão solicitará 
aconselhamento para definir os perfis 
nutricionais à Autoridade e realizará 
consultas com as partes interessadas, em 
especial, com operadores de empresas do 
sector alimentar e grupos de consumidores.
As isenções e actualizações destinadas a ter 
em consideração avanços científicos 
relevantes deverão ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 23º.
2. Em derrogação ao disposto no nº 1, as 
alegações nutricionais que se referem à 
redução das quantidades de gordura, 
ácidos gordos saturados, ácidos gordos 
trans, açúcares e sal/sódio serão permitidas 
desde que cumpram as disposições 
estabelecidas no presente regulamento.
3. As bebidas que contenham mais de 1,2% 
em volume de álcool não deverão ostentar:
(a) alegações de saúde;
(b) alegações nutricionais, à excepção das 
que referem uma redução do teor de álcool 
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ou de energia.
4. Podem ser determinados, em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 23º e à luz de provas 
científicas, outros alimentos ou categorias 
de alimentos que não os referidos no nº 3, 
para os quais as alegações nutricionais ou 
de saúde deverão ser limitadas ou 
proibidas.

Or. de

Alteração apresentada por Miroslav Ouzký

Alteração 111
Artigo 4

Restrições à utilização de alegações 
nutricionais e de saúde

Restrições à utilização de alegações 
nutricionais e de saúde - bebidas alcoólicas

1. A Comissão deverá, num prazo de 18 
meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
23º, estabelecer perfis nutricionais 
específicos que os alimentos ou 
determinadas categorias de alimentos têm 
de respeitar, por forma a ostentarem 
alegações nutricionais e de saúde. 

As bebidas que contenham mais de 1,2% em 
volume de álcool não deverão ostentar 
alegações de saúde.

Os perfis nutricionais serão estabelecidos, 
nomeadamente, com referência aos 
montantes dos seguintes nutrientes 
presentes nos alimentos:
a) gordura, ácidos gordos saturados, ácidos 
gordos trans;
b) açúcares;
c) sal/sódio.
Os perfis nutricionais deverão ser baseados 
em conhecimentos científicos acerca de 
regime alimentar e nutrição, a sua relação 
com a saúde e, designadamente, no papel 
dos nutrientes e outras substâncias com 
efeito nutricional ou fisiológico nas 
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doenças crónicas. A Comissão solicitará 
aconselhamento para definir os perfis 
nutricionais à Autoridade e realizará 
consultas com as partes interessadas, em 
especial, com operadores de empresas do 
sector alimentar e grupos de consumidores.
As isenções e actualizações destinadas a ter 
em consideração avanços científicos 
relevantes deverão ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 23º.
2. Em derrogação ao disposto no nº 1, as 
alegações nutricionais que se referem à 
redução das quantidades de gordura, 
ácidos gordos saturados, ácidos gordos 
trans, açúcares e sal/sódio serão permitidas 
desde que cumpram as disposições 
estabelecidas no presente regulamento.
3. As bebidas que contenham mais de 1,2% 
em volume de álcool não deverão ostentar:
(a) alegações de saúde;
(b) alegações nutricionais, à excepção das
que referem uma redução do teor de álcool 
ou de energia.
4. Podem ser determinados, em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 23º e à luz de provas 
científicas, outros alimentos ou categorias 
de alimentos que não os referidos no nº 3, 
para os quais as alegações nutricionais ou 
de saúde deverão ser limitadas ou 
proibidas.

Or. en

Justificação

O estabelecimento de perfis nutricionais objectivos e científicos pode revelar-se uma 
tarefa impossível, já que o impacto de um género alimentício na saúde não é 
determinado pela sua composição nutricional, mas pela sua utilização. As pessoas 
ingerem refeições, que são combinações de alimentos individuais, e não alimentos 
isolados. Neste contexto, quaisquer políticas baseadas em tais perfis serão 
provavelmente incoerentes e conduzirão a decisões arbitrárias. Além disso, os perfis 
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nutricionais não terão qualquer utilidade do ponto de vista da educação em matéria de 
saúde.

Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 112
Artigo 4

Restrições à utilização de alegações 
nutricionais e de saúde

Avaliação dos perfis nutricionais

1. A Comissão deverá, num prazo de 18 
meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
23º, estabelecer perfis nutricionais 
específicos que os alimentos ou 
determinadas categorias de alimentos têm 
de respeitar, por forma a ostentarem 
alegações nutricionais e de saúde.

A Comissão deverá, num prazo de 18 meses 
após a adopção do presente regulamento, 
transmitir ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a necessidade 
e a viabilidade de estabelecer perfis 
nutricionais como condição prévia 
essencial das alegações nutricionais e de 
saúde ostentadas nos alimentos.

Os perfis nutricionais serão estabelecidos, 
nomeadamente, com referência aos 
montantes dos seguintes nutrientes 
presentes nos alimentos:

O relatório basear-se-á num parecer da 
Autoridade e em consultas com as partes 
interessadas, nomeadamente os operadores 
da indústria alimentar e os consumidores. 
Basear-se-á nos dados científicos sobre 
alimentação e nutrição e na sua relação 
com a saúde e terá em conta, 
nomeadamente:

(a) gordura, ácidos gordos saturados, 
ácidos gordos trans;

(a) as quantidades de certos nutrientes e 
outras substâncias contidas no alimento; 

(b) açúcares; (b) o papel e a importância dos alimentos 
(ou de categorias de alimentos) na dieta;

(c) sal/sódio. (c) a composição nutricional global do 
alimento e a presença de nutrientes com 
efeitos para a saúde cientificamente 
comprovados.

Os perfis nutricionais deverão ser baseados 
em conhecimentos científicos acerca de 
regime alimentar e nutrição, a sua relação 
com a saúde e, designadamente, no papel 
dos nutrientes e outras substâncias com 
efeito nutricional ou fisiológico nas 
doenças crónicas. A Comissão solicitará 

Se o relatório determinar a necessidade e a 
viabilidade de estabelecer perfis 
nutricionais como condição prévia 
essencial das alegações nutricionais e de 
saúde ostentadas nos alimentos, a 
Comissão proporá uma alteração ao 
presente regulamento que tenha em devida 
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aconselhamento para definir os perfis 
nutricionais à Autoridade e realizará 
consultas com as partes interessadas, em 
especial, com operadores de empresas do 
sector alimentar e grupos de consumidores.

conta o relatório e os resultados da 
consulta.

As isenções e actualizações destinadas a ter 
em consideração avanços científicos 
relevantes deverão ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 23º.
2. Em derrogação ao disposto no nº 1, as 
alegações nutricionais que se referem à 
redução das quantidades de gordura, 
ácidos gordos saturados, ácidos gordos 
trans, açúcares e sal/sódio serão permitidas 
desde que cumpram as disposições 
estabelecidas no presente regulamento.
3. As bebidas que contenham mais de 1,2% 
em volume de álcool não deverão ostentar:
(a) alegações de saúde;
(b) alegações nutricionais, à excepção das 
que referem uma redução do teor de álcool 
ou de energia.
4. Podem ser determinados, em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 23º e à luz de provas 
científicas, outros alimentos ou categorias 
de alimentos que não os referidos no nº 3, 
para os quais as alegações nutricionais ou 
de saúde deverão ser limitadas ou 
proibidas.

Or. en

Justificação

A eficácia dos perfis nutricionais como instrumento para apoiar a luta contra a 
obesidade não está demonstrada: o conceito nunca foi testado enquanto tal em nenhum 
dos Estados-Membros.

A actual redacção do artigo 4º gera incerteza jurídica e, portanto, viola o princípio da 
certeza jurídica consagrado na legislação comunitária. A redacção vaga da Comissão 
não esclarece minimamente de que modo os perfis nutricionais seriam estabelecidos e 
que produtos seriam finalmente afectados.
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A proporcionalidade dos perfis nutricionais deve ser testada antes de serem introduzidos 
em larga escala e antes que as consequências económicas sejam irreversíveis.

Sem prejuízo dos argumentos acima invocados, a base jurídica do regulamento é o artigo 
95º do Tratado da União Europeia, ou seja, o estabelecimento e o funcionamento do 
mercado interno. No entanto, os perfis nutricionais não podem ser harmonizados, pois 
não são estabelecidos a nível nacional. A fim de serem introduzidos para fins de saúde 
pública (que é o caso), a Comunidade carece de competências apropriadas.

O artigo 4º prevê a proibição total das alegações nutricionais e de saúde relativas a 
certos produtos (não claramente definidos), ainda que tenham fundamento científico. Isto 
contraria a imagem do consumidor médio, informado e educado, estabelecida pelos 
acórdãos consistentes do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Fornecer aos 
consumidores informação adequada sobre a composição e o valor nutricional dos 
alimentos seria mais oportuno, enquanto medida mais branda, uma vez que permitiria ao 
consumidor responsável fazer uma escolha consciente. 

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 113
Artigo 4

Restrições à utilização de alegações 
nutricionais e de saúde

Avaliação dos perfis nutricionais

1. A Comissão deverá, num prazo de 18 
meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
23º, estabelecer perfis nutricionais 
específicos que os alimentos ou 
determinadas categorias de alimentos têm 
de respeitar, por forma a ostentarem 
alegações nutricionais e de saúde. 

A Comissão deverá, num prazo de 18 meses 
após a adopção do presente regulamento, 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a necessidade 
e a viabilidade dos perfis nutricionais 
enquanto condição indispensável para as 
alegações nutricionais e de saúde acerca 
dos alimentos.

Os perfis nutricionais serão estabelecidos, 
nomeadamente, com referência aos 
montantes dos seguintes nutrientes 
presentes nos alimentos:

O relatório será elaborado com base num 
parecer da Autoridade e após consulta das 
partes interessadas, em particular, 
empresas do sector alimentar e 
consumidores, e basear-se-á nos 
conhecimentos científicos sobre a 
alimentação e a sua importância para a 
saúde, devendo, em especial, ter em conta 
os seguintes aspectos:

(a) gordura, ácidos gordos saturados, (a) o teor de certos nutrientes e certas 
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ácidos gordos trans; outras substâncias presentes no alimento;

(b) açúcares; (b) o papel e a importância do alimento (ou 
da categoria de alimentos) no regime 
alimentar;

(c) sal/sódio. (c) a composição global do alimento e o 
teor em nutrientes, cujo efeito positivo para 
a saúde está cientificamente reconhecido.

Os perfis nutricionais deverão ser baseados 
em conhecimentos científicos acerca de 
regime alimentar e nutrição, a sua relação 
com a saúde e, designadamente, no papel 
dos nutrientes e outras substâncias com 
efeito nutricional ou fisiológico nas 
doenças crónicas. A Comissão solicitará 
aconselhamento para definir os perfis 
nutricionais à Autoridade e realizará 
consultas com as partes interessadas, em 
especial, com operadores de empresas do 
sector alimentar e grupos de consumidores.

Caso o relatório determine a necessidade e 
a viabilidade de estabelecer perfis 
nutricionais como condição indispensável 
para as alegações nutricionais e de saúde 
acerca dos alimentos, a Comissão 
apresentará uma proposta de alteração do 
presente regulamento que tenha em devida 
conta o relatório e respectivos resultados.

As isenções e actualizações destinadas a ter 
em consideração avanços científicos 
relevantes deverão ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 23º.
2. Em derrogação ao disposto no nº 1, as 
alegações nutricionais que se referem à 
redução das quantidades de gordura, 
ácidos gordos saturados, ácidos gordos 
trans, açúcares e sal/sódio serão permitidas 
desde que cumpram as disposições 
estabelecidas no presente regulamento.
3. As bebidas que contenham mais de 1,2% 
em volume de álcool não deverão ostentar:
(a) alegações de saúde;
(b) alegações nutricionais, à excepção das 
que referem uma redução do teor de álcool 
ou de energia.
4. Podem ser determinados, em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 23º e à luz de provas 
científicas, outros alimentos ou categorias 
de alimentos que não os referidos no nº 3, 
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para os quais as alegações nutricionais ou 
de saúde deverão ser limitadas ou 
proibidas.

Or. de

Justificação

Actualmente, não há na União Europeia qualquer experiência relacionada com a 
formulação, introdução e efeito dos perfis nutricionais. Simultaneamente, esta novidade 
implica intervenções profundas no mercado, na liberdade empresarial, na quantidade de 
alimentos comercializados, na publicidade, bem como nas possibilidades de informação 
e de escolha do consumidor. Não está, porém, suficientemente provado que existam, de 
facto, vantagens relativamente aos hábitos alimentares do consumidor e, dessa forma, se 
se pode reduzir ou evitar certas doenças crónicas.
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Por conseguinte, antes da introdução de tais perfis nutricionais, importa proceder a uma 
análise e a uma avaliação de todos os aspectos importantes. Tal inclui, nomeadamente, o 
esclarecimento, com base em provas científicas, da questão de saber: em que critérios se 
devem basear os perfis nutricionais; se, simultaneamente, devem ser tidas em conta 
substâncias vegetais secundárias; se os perfis nutricionais exigem, sequer, uma 
alimentação equilibrada e/ou podem evitar uma alimentação desequilibrada; qual o 
valor de certos alimentos ou categorias de alimentos no regime alimentar e sobre se os 
perfis nutricionais são, sequer, adequados para reduzir e, eventualmente, evitar o perigo 
de certas doenças crónicas.

Além disso, há que avaliar a importância da existência no mercado de alimentos e, 
eventualmente, certas categorias de alimentos com alegações de saúde ou nutricionais, 
bem como a influência que tal pode ter nos hábitos alimentares dos consumidores.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 114
Artigo 4

Artigo 4º Artigo 4º

Restrições à utilização de alegações 
nutricionais e de saúde

Restrições à utilização de alegações de saúde

1. A Comissão deverá, num prazo de 18 
meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
23º, estabelecer perfis nutricionais 
específicos que os alimentos ou 
determinadas categorias de alimentos têm 
de respeitar, por forma a ostentarem 
alegações nutricionais e de saúde.

1. A Comissão deverá, num prazo de 18 
meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no artigo 251º do 
Tratado, definir os nutrientes e outras 
substâncias especialmente relevantes num 
regime alimentar equilibrado e estabelecer 
valores de ingestão de referência para os 
mesmos.

Os perfis nutricionais serão estabelecidos, 
nomeadamente, com referência aos 
montantes dos seguintes nutrientes 
presentes nos alimentos:
a) gordura, ácidos gordos saturados, ácidos 
gordos trans;

b) açúcares;
c) sal/sódio.
Os perfis nutricionais deverão ser baseados 
em conhecimentos científicos acerca de 
regime alimentar e nutrição, a sua relação 

2. Os valores de ingestão de referência 
deverão ser baseados em conhecimentos 
científicos acerca de regime alimentar e 
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com a saúde e, designadamente, no papel 
dos nutrientes e outras substâncias com 
efeito nutricional ou fisiológico nas doenças 
crónicas. A Comissão solicitará 
aconselhamento para definir os perfis 
nutricionais à Autoridade e realizará 
consultas com as partes interessadas, em 
especial, com operadores de empresas do 
sector alimentar e grupos de consumidores.

nutrição, a sua relação com a saúde e, 
designadamente, no papel dos nutrientes e 
outras substâncias com efeito nutricional ou 
fisiológico nas doenças crónicas. A 
Comissão solicitará aconselhamento para 
definir os valores de ingestão de referência
à Autoridade e realizará consultas com as 
partes interessadas, em especial, com 
operadores de empresas do sector alimentar 
e grupos de consumidores.

As isenções e actualizações destinadas a ter 
em consideração avanços científicos 
relevantes deverão ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 23º.
2. Em derrogação ao disposto no nº 1, as 
alegações nutricionais que se referem à 
redução das quantidades de gordura, 
ácidos gordos saturados, ácidos gordos 
trans, açúcares e sal/sódio serão permitidas 
desde que cumpram as disposições 
estabelecidas no presente regulamento.
3. As bebidas que contenham mais de 1,2% 
em volume de álcool não deverão ostentar:

3. As bebidas que contenham mais de 1,2% 
em volume de álcool não deverão ostentar 
alegações de saúde.

(a) alegações de saúde;

(b) alegações nutricionais, à excepção das 
que referem uma redução do teor de álcool 
ou de energia.
4. Podem ser determinados, em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 23º e à luz de provas 
científicas, outros alimentos ou categorias 
de alimentos que não os referidos no nº 3, 
para os quais as alegações nutricionais ou 
de saúde deverão ser limitadas ou 
proibidas.

4. A interdição referida no nº 3 não diz 
respeito aos complementos alimentares 
abrangidos pela Directiva 2002/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 
de Junho de 20021, se o teor em álcool do 
produto se destina unicamente a fins de 
preservação e/ou extracção e se a 
rotulagem indica explicitamente que o 
produto "deve ser consumido em pequenas 
quantidades, claramente definidas".
___________________________________

1 JO L 183 de 12.7.2002, p. 51
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Or. en

Justificação

As alegações nutricionais devem assentar numa base científica sólida. O estabelecimento 
de perfis nutricionais objectivos e científicos pode revelar-se uma tarefa impossível, já 
que o impacto de um género alimentício na saúde não é determinado pela sua 
composição nutricional, mas pela sua utilização. As pessoas ingerem refeições, que são 
combinações de alimentos individuais, e não alimentos isolados. Neste contexto, 
quaisquer políticas baseadas em tais perfis serão provavelmente incoerentes e 
conduzirão a decisões arbitrárias. Além disso, os perfis nutricionais não terão qualquer 
utilidade do ponto de vista da educação em matéria de saúde.

Em vez de privar os consumidores de informações sobre o valor relativo de alimentos 
específicos no seu regime alimentar através de perfis nutricionais, os consumidores 
deveriam ser informados sobre as características nutricionais dos alimentos, as suas 
necessidades nutricionais e o papel relativo desempenhado por um alimento no regime 
alimentar diário. Propõe-se, por conseguinte, que, em vez de estabelecer perfis 
nutricionais, a Comunidade crie um quadro que identifique os nutrientes relevantes e os 
valores de ingestão de referência relativos a esses nutrientes. O artigo 7º obriga os 
produtores de alimentos a indicar no rótulo o papel do alimento em relação a esses 
nutrientes e valores de referência.

As águas tónicas e outros complementos alimentares não devem ser afectados por esta 
interdição.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 115
Artigo 4, título

Restrições à utilização de alegações 
nutricionais e de saúde

Restrições à utilização de alegações

Or. de

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 116
Artigo 4, Título

Restrições à utilização de alegações 
nutricionais e de saúde

Condições específicas para a utilização de 
alegações nutricionais e de saúde
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Or. en

Alteração apresentada por Phillip Whitehead, Linda McAvan, Genowefa Grabowska, 
Dagmar Roth-Behrendt e Dorette Corbey

Alteração 117
Artigo 4, Título

Restrições à utilização de alegações 
nutricionais e de saúde

Condições para a utilização de alegações 
nutricionais e de saúde

Or. en

Justificação

Os perfis nutricionais constituem um importante critério positivo para uma possível 
utilização de alegações nutricionais e de saúde. Portanto, em vez de restrições, convém 
referir aspectos positivos, nomeadamente as condições de utilização.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 118
Artigo 4, nº 1

1. A Comissão deverá, num prazo de 18 
meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
23º, estabelecer perfis nutricionais 
específicos que os alimentos ou 
determinadas categorias de alimentos têm de 
respeitar, por forma a ostentarem alegações 
nutricionais e de saúde. 

1. A Comissão deverá, num prazo de 24 
meses após a adopção do presente 
regulamento, após consulta da Autoridade, 
estabelecer perfis nutricionais específicos 
que os alimentos ou determinadas categorias 
de alimentos têm de respeitar, por forma a 
ostentarem alegações nutricionais e de 
saúde. 

Os perfis nutricionais serão estabelecidos, 
nomeadamente, com referência aos 
montantes dos seguintes nutrientes 
presentes nos alimentos:

Os perfis nutricionais dos alimentos ou de 
certas categorias de alimentos serão 
estabelecidos tendo em consideração o 
seguinte:

(a) gordura, ácidos gordos saturados, 
ácidos gordos trans;

- a quantidade de certos nutrientes e de 
outras substâncias presentes no alimento;

(b) açúcares; - o papel e a importância do alimento ou da 
categoria de alimentos na alimentação; 
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(c) sal/sódio. - a composição nutricional global do 
alimento e o teor em nutrientes, cujos 
efeitos positivos para a saúde estejam 
cientificamente comprovados.

Os perfis nutricionais deverão ser baseados 
em conhecimentos científicos acerca de 
regime alimentar e nutrição, a sua relação 
com a saúde e, designadamente, no papel 
dos nutrientes e outras substâncias com 
efeito nutricional ou fisiológico nas doenças 
crónicas. A Comissão solicitará 
aconselhamento para definir os perfis 
nutricionais à Autoridade e realizará 
consultas com as partes interessadas, em 
especial, com operadores de empresas do 
sector alimentar e grupos de consumidores.

Os perfis nutricionais deverão ser baseados 
em conhecimentos científicos acerca de 
regime alimentar e nutrição, a sua relação 
com a saúde e, designadamente, no papel 
dos nutrientes e outras substâncias com 
efeito nutricional ou fisiológico nas doenças 
crónicas. 

As isenções e actualizações destinadas a ter 
em consideração avanços científicos 
relevantes deverão ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 23º.

As derrogações à obrigação de respeitar o 
perfil nutricional em vigor para apoiar as 
alegações nutricionais ou de saúde e as 
actualizações destinadas a ter em 
consideração avanços científicos relevantes 
deverão ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento previsto no nº 2 do 
artigo 23º.

Or. de

Justificação

O estabelecimento de perfis nutricionais para as alegações nutricionais e de saúde não 
corresponde ao princípio da proporcionalidade. Há uma grande diferença entre a 
alegação de que um alimento tem determinadas características nutricionais e a alegação 
de que existe uma relação entre o alimento e o estado de saúde.

Além disso, importa clarificar que a determinação dos perfis nutricionais representa um 
processo científico e que, por isso, só a AESA a deverá poder executar. Estes perfis 
nutricionais devem ser aprovados pela Comissão.

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 119
Artigo 4, nº 1

1. A Comissão deverá, num prazo de 18 1. Num prazo de 24 meses após a adopção 
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meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
23º, estabelecer perfis nutricionais 
específicos que os alimentos ou 
determinadas categorias de alimentos têm 
de respeitar, por forma a ostentarem 
alegações nutricionais e de saúde. 

do presente regulamento, a Autoridade, a 
pedido da Comissão e em concertação com 
as partes interessadas, informará sobre a 
aplicação detalhada das condições 
referidas no nº 1 do artigo 5º e no nº 2 do 
artigo 10ª e, em particular, os perfis 
nutricionais específicos que os alimentos 
têm de respeitar, por forma a ostentarem 
alegações nutricionais e de saúde. 

Os perfis nutricionais serão estabelecidos, 
nomeadamente, com referência aos 
montantes dos seguintes nutrientes 
presentes nos alimentos:
(a) gordura, ácidos gordos saturados, 
ácidos gordos trans;
(b) açúcares;
(c) sal/sódio.
Os perfis nutricionais deverão ser baseados 
em conhecimentos científicos acerca de 
regime alimentar e nutrição, a sua relação 
com a saúde e, designadamente, no papel 
dos nutrientes e outras substâncias com 
efeito nutricional ou fisiológico nas doenças 
crónicas. A Comissão solicitará 
aconselhamento para definir os perfis 
nutricionais à Autoridade e realizará 
consultas com as partes interessadas, em 
especial, com operadores de empresas do 
sector alimentar e grupos de consumidores.

O parecer terá em conta os conhecimentos 
científicos acerca de regime alimentar e 
nutrição, a sua relação com a saúde e, 
designadamente:

- o papel dos nutrientes e outras substâncias 
com efeito nutricional ou fisiológico nas 
doenças crónicas;

- a adequação dos perfis nutricionais a 
todos os consumidores, independentemente 
do seu estatuto nutricional.
Após a recepção do parecer da Autoridade, 
a Comissão, estabelecerá, na  medida do 
possível, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
23º,  um sistema de perfis nutricionais 
específicos para alimentos que ostentem 
alegações nutricionais e de saúde, tendo 
especialmente em conta:
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- as quantidades de certos nutrientes e 
outras substâncias contidas no alimento; 
- o papel e a importância do alimento (ou 
categoria de alimentos) em termos de dieta, 
tendo devidamente em conta os hábitos 
alimentares e os diversos modos de 
consumo nos diferentes Estados-Membros;
- a composição nutricional global do 
alimento e a presença de nutrientes que 
tenham sido cientificamente reconhecidos 
como benéficos para a saúde.
A Comissão solicitará aconselhamento para 
definir quaisquer perfis nutricionais à 
Autoridade e realizará consultas com as 
partes interessadas, em especial, com 
operadores de empresas do sector alimentar 
e grupos de consumidores.

As isenções e actualizações destinadas a ter 
em consideração avanços científicos 
relevantes deverão ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 23º.

As isenções à obrigação de respeitar perfis 
nutricionais para poder ostentar alegações 
nutricionais e de saúde e actualizações 
destinadas a ter em consideração avanços 
científicos relevantes deverão ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento 
previsto no nº 2 do artigo 23º.

Or. en

Justificação

Antes de proceder ao estabelecimento dos perfis nutricionais, a Comissão deverá, em 
primeiro lugar, avaliar a exequibilidade de um tal sistema, a fim de assegurar que este 
pode ser aplicado de forma objectiva e científica a todos os alimentos e ajudará de facto 
os consumidores a fazerem melhores opções alimentares, tendo em conta  as diferenças 
nas práticas e tradições alimentares entre os Estados-Membros, assim como os diversos 
requisitos individuais. A avaliação deve ser levada a cabo pela Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 120
Artigo 4, nº 1

1. A Comissão deverá, num prazo de 18 1. A Comissão deverá, num prazo de 36 
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meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
23º, estabelecer perfis nutricionais 
específicos que os alimentos ou 
determinadas categorias de alimentos têm de 
respeitar, por forma a ostentarem alegações 
nutricionais e de saúde.

meses após a adopção do presente 
regulamento, após a consulta de todas as 
partes interessadas, estabelecer se os perfis 
nutricionais específicos que os alimentos ou 
determinadas categorias de alimentos têm de 
respeitar, por forma a ostentarem alegações 
nutricionais e de saúde, são exequíveis e sob 
que forma. Qualquer proposta nesse 
sentido será seguidamente submetida à 
aprovação do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Os perfis nutricionais serão estabelecidos, 
nomeadamente, com referência aos 
montantes dos seguintes nutrientes 
presentes nos alimentos:

Estes perfis nutricionais serão estabelecidos 
para alimentos ou determinadas categorias 
de alimentos, tendo particularmente em 
conta:

(a) gordura, ácidos gordos saturados, 
ácidos gordos trans;

- as quantidades de certos nutrientes e 
outras substâncias contidas nos alimentos;

(b) açúcares; - o papel e a importância dos alimentos ou 
de categorias de alimentos na dieta;

(c) sal/sódio. - a composição nutricional global do 
alimento e a presença de nutrientes que 
tenham sido cientificamente reconhecidos 
como benéficos para a saúde.

Os perfis nutricionais deverão ser baseados 
em conhecimentos científicos acerca de 
regime alimentar e nutrição, a sua relação 
com a saúde e, designadamente, no papel 
dos nutrientes e outras substâncias com 
efeito nutricional ou fisiológico nas doenças 
crónicas. A Comissão solicitará 
aconselhamento para definir os perfis 
nutricionais à Autoridade e realizará 
consultas com as partes interessadas, em 
especial, com operadores de empresas do 
sector alimentar e grupos de consumidores.

Todos os critérios nutricionais deverão ser 
baseados em conhecimentos científicos 
acerca de regime alimentar e nutrição, a sua 
relação com a saúde e, designadamente, no 
papel dos nutrientes e outras substâncias 
com efeito nutricional ou fisiológico nas 
doenças crónicas. 

Or. en

Justificação

Subsistem ainda interrogações quanto aos sistemas de perfis nutricionais propostos pela 
Comissão. Deve ser efectuado um estudo de exequibilidade antes de ser aprovada 
qualquer proposta. 
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Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 121
Artigo 4, nº 1

1. A Comissão deverá, num prazo de 18 
meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
23º, estabelecer perfis nutricionais 
específicos que os alimentos ou 
determinadas categorias de alimentos têm 
de respeitar, por forma a ostentarem 
alegações nutricionais e de saúde.

1. A Comissão deverá, num prazo de 24 
meses após a adopção do presente 
regulamento, apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma proposta 
relativa a directrizes europeias em matéria 
dietética. Estas directrizes fornecerão 
orientações nutricionais gerais, ao mesmo 
tempo que terão em conta as variações 
culturais e dietéticas nacionais, bem como 
os trabalhos da OMS e do Codex 
Alimentarius. No prazo de 24 meses após a 
adopção das directrizes europeias em 
matéria de dietética, a Comissão estabelece,  
em conformidade com o procedimento 
previsto no nº 2 do artigo 23º, perfis 
nutricionais específicos que os alimentos 
ou determinadas categorias de alimentos 
têm de respeitar, por forma a ostentarem 
alegações nutricionais e de saúde.

Os perfis nutricionais serão estabelecidos, 
nomeadamente, com referência aos 
montantes dos seguintes nutrientes 
presentes nos alimentos:

Estes perfis nutricionais serão estabelecidos 
para alimentos ou determinadas categorias 
de alimentos, tendo particularmente em 
conta:

(a) gordura, ácidos gordos saturados, 
ácidos gordos trans;

- as quantidades de certos nutrientes e 
outras substâncias contidas nos alimentos;

(b) açúcares; - o papel e a importância dos alimentos ou 
de categorias de alimentos na dieta;

(c) sal/sódio. - a composição nutricional global do 
alimento e a presença de nutrientes que 
tenham sido cientificamente reconhecidos 
como benéficos para a saúde.

Os perfis nutricionais deverão ser baseados 
em conhecimentos científicos acerca de 
regime alimentar e nutrição, a sua relação 
com a saúde e, designadamente, no papel 
dos nutrientes e outras substâncias com 
efeito nutricional ou fisiológico nas doenças 

Todos os critérios nutricionais deverão ser 
baseados em conhecimentos científicos 
acerca de regime alimentar e nutrição, a sua 
relação com a saúde e, designadamente, no 
papel dos nutrientes e outras substâncias 
com efeito nutricional ou fisiológico nas 
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crónicas. A Comissão solicitará 
aconselhamento para definir os perfis 
nutricionais à Autoridade e realizará 
consultas com as partes interessadas, em 
especial, com operadores de empresas do 
sector alimentar e grupos de consumidores.

doenças crónicas. 

As isenções e actualizações destinadas a ter 
em consideração avanços científicos 
relevantes deverão ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 23º.

Or. en

Justificação

O estabelecimento dos perfis dos nutrientes deve constituir um processo positivo e não 
negativo e as directrizes devem, ao mesmo tempo, ser ligadas aos trabalhos 
internacionais e adoptadas por co-decisão.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 122
Artigo 4, nº 1

1. A Comissão deverá, num prazo de 18 
meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
23º, estabelecer perfis nutricionais 
específicos que os alimentos ou 
determinadas categorias de alimentos têm de 
respeitar, por forma a ostentarem alegações 
nutricionais e de saúde.

1. A Comissão deverá, num prazo de 36 
meses após a adopção do presente 
regulamento, após consulta do Parlamento 
Europeu, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
23º, estabelecer perfis nutricionais 
específicos que os alimentos ou 
determinadas categorias de alimentos têm de 
respeitar, por forma a ostentarem alegações 
nutricionais e de saúde.

Os perfis nutricionais serão estabelecidos, 
nomeadamente, com referência aos 
montantes dos seguintes nutrientes 
presentes nos alimentos:

Os perfis nutricionais para alimentos ou 
determinadas categorias de alimentos serão 
estabelecidos, tendo particularmente em 
conta:

(a) gordura, ácidos gordos saturados, 
ácidos gordos trans;

- as quantidades de certos nutrientes e 
outras substâncias contidas nos alimentos;

(b) açúcares; - o contributo e a importância do alimento 
(ou categoria de alimentos) em termos de 
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dieta, tendo devidamente em conta os 
hábitos alimentares e os diversos modos de 
consumo nos diferentes Estados-Membros; 

(c) sal/sódio. - a composição nutricional global do 
alimento e a presença de nutrientes que 
tenham sido cientificamente reconhecidos 
como benéficos para a saúde.

Os perfis nutricionais deverão ser baseados 
em conhecimentos científicos acerca de 
regime alimentar e nutrição, a sua relação 
com a saúde e, designadamente, no papel 
dos nutrientes e outras substâncias com 
efeito nutricional ou fisiológico nas
doenças crónicas. A Comissão solicitará 
aconselhamento para definir os perfis 
nutricionais à Autoridade e realizará 
consultas com as partes interessadas, em 
especial, com operadores de empresas do 
sector alimentar e grupos de consumidores.

Os perfis nutricionais deverão ser baseados 
em conhecimentos científicos acerca de 
regime alimentar e nutrição e a sua relação 
com a saúde. A Comissão solicitará 
aconselhamento para definir os perfis 
nutricionais à Autoridade e realizará 
consultas com as partes interessadas, em 
especial, com operadores de empresas do 
sector alimentar e grupos de consumidores.

As isenções e actualizações destinadas a ter 
em consideração avanços científicos 
relevantes deverão ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 23º.

As isenções específicas à obrigação de 
respeitar os perfis nutricionais, para efeitos 
de utilização de alegações nutricionais de 
saúde, e as actualizações destinadas a ter em 
consideração avanços científicos relevantes 
deverão ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento previsto no nº 2 do 
artigo 23º.

Or. en

Justificação

Os exemplos de diversos países revelam que o estabelecimento de perfis nutricionais é 
uma matéria muito complexa, que requer consultas científicas aprofundadas e um amplo 
debate ao longo de diversos anos. Tendo ainda em conta que a Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos não iniciou ainda os trabalhos sobre os perfis 
nutricionais, afigura-se adequado um período de 36 meses para o seu estabelecimento. 
As diversas experiências e, em particular, o grande interesse na presente proposta 
revelam igualmente que a questão dos perfis nutricionais é uma questão altamente 
política. Além disso, uma vez que estes perfis constituem uma nova área da legislação 
alimentar, importa assegurara que o Parlamento Europeu seja devidamente associado 
ao processo. 



AM\555844PT.doc 67/206 PE 353.660v01-00

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Jillian Evans

Alteração 123
Artigo 4, nº 1

1. A Comissão deverá, num prazo de 18 
meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
23º, estabelecer perfis nutricionais 
específicos que os alimentos ou 
determinadas categorias de alimentos têm de 
respeitar, por forma a ostentarem alegações 
nutricionais e de saúde.

1. A Comissão deverá, num prazo de 24 
meses após a adopção do presente 
regulamento, após consulta da Autoridade e 
em conformidade com o procedimento 
estabelecido no nº 2 do artigo 23º, 
estabelecer perfis nutricionais específicos 
que os alimentos ou determinadas categorias 
de alimentos têm de respeitar, por forma a 
ostentarem alegações nutricionais e de 
saúde.

Os perfis nutricionais serão estabelecidos, 
nomeadamente, com referência aos 
montantes dos seguintes nutrientes 
presentes nos alimentos:

Os perfis nutricionais para alimentos ou 
determinadas categorias de alimentos serão 
estabelecidos, tendo particularmente em 
conta:

(a) gordura, ácidos gordos saturados, ácidos 
gordos trans;

- as quantidades de certos nutrientes e 
outras substâncias contidas no alimento, 
designadamente gordura, ácidos gordos 
saturados, ácidos gordos trans, açúcares, 
sal/sódio;

(b) açúcares; - o contributo e a importância do alimento 
(ou categoria de alimentos) em termos de 
dieta, tendo devidamente em conta os 
hábitos alimentares e os diversos modos de 
consumo nos diferentes Estados-Membros;

(c) sal/sódio. - a composição nutricional global do 
alimento ou categoria de alimento e da 
presença de componentes nutricionais com 
efeitos benéficos para a saúde 
cientificamente comprovados, desde que 
estejam naturalmente presentes no 
alimento.

Os perfis nutricionais deverão ser baseados 
em conhecimentos científicos acerca de 
regime alimentar e nutrição, a sua relação 
com a saúde e, designadamente, no papel 
dos nutrientes e outras substâncias com 
efeito nutricional ou fisiológico nas 
doenças crónicas. A Comissão solicitará 
aconselhamento para definir os perfis 
nutricionais à Autoridade e realizará 

Os perfis nutricionais deverão ser baseados 
em conhecimentos científicos acerca de 
regime alimentar, as necessidades 
alimentares de grupos-alvo da população, 
nutrição, a sua relação com a saúde. A 
Comissão solicitará aconselhamento para 
definir os perfis nutricionais à Autoridade e 
realizará consultas com as partes 
interessadas, em especial, com operadores 
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consultas com as partes interessadas, em 
especial, com operadores de empresas do 
sector alimentar e grupos de consumidores.

de empresas do sector alimentar e grupos de 
consumidores.

As isenções e actualizações destinadas a ter 
em consideração avanços científicos 
relevantes deverão ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 23º.

As isenções específicas à obrigação de 
respeitar os perfis nutricionais, para efeitos 
de utilização de alegações nutricionais de 
saúde, e as actualizações destinadas a ter em 
consideração avanços científicos relevantes 
deverão ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento previsto no nº 2 do 
artigo 23º.

Or. en

Justificação

A avaliação científica deve constituir a base para o estabelecimento dos perfis 
nutricionais. A avaliação dos perfis nutricionais de categorias de produtos alimentares 
pela Comissão, com a participação da AESA, dos Estados-Membros e das partes 
interessadas, constitui a pedra basilar do presente regulamento. 

Alteração apresentada por Dorette Corbey e Genowefa Grabowska

Alteração 124
Artigo 4, nº 1

1. A Comissão deverá, num prazo de 18 
meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
23º, estabelecer perfis nutricionais 
específicos que os alimentos ou 
determinadas categorias de alimentos têm de 
respeitar, por forma a ostentarem alegações 
nutricionais e de saúde.

1. A Comissão deverá, num prazo de 18 
meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
23º, e envolvendo peritos da Autoridade, 
estabelecer perfis nutricionais específicos 
que os alimentos ou determinadas categorias 
de alimentos têm de respeitar, por forma a 
ostentarem alegações nutricionais e de 
saúde.

Os perfis nutricionais serão estabelecidos, 
nomeadamente, com referência aos
montantes dos seguintes nutrientes 
presentes nos alimentos:

Os perfis nutricionais serão estabelecidos 
por tipo de alimento ou categorias de 
alimentos, tendo particularmente em conta:

(a) gordura, ácidos gordos saturados, ácidos 
gordos trans;

- as quantidades de certos nutrientes e 
outras substâncias contidas nos alimentos, 
designadamente gordura, ácidos gordos 
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saturados, ácidos gordos trans, açúcares, 
sal/sódio;

(b) açúcares; - o papel e a importância dos alimentos ou 
de categorias de alimentos na dieta;

(c) sal/sódio. - a composição nutricional global do 
alimento e a presença de nutrientes que 
tenham sido cientificamente reconhecidos 
como benéficos para a saúde, desde que 
estejam naturalmente presentes no 
alimento.

Os perfis nutricionais deverão ser baseados 
em conhecimentos científicos acerca de 
regime alimentar e nutrição, a sua relação 
com a saúde e, designadamente, no papel 
dos nutrientes e outras substâncias com 
efeito nutricional ou fisiológico nas 
doenças crónicas. A Comissão solicitará 
aconselhamento para definir os perfis 
nutricionais à Autoridade e realizará 
consultas com as partes interessadas, em 
especial, com operadores de empresas do 
sector alimentar e grupos de consumidores.
As isenções e actualizações destinadas a ter 
em consideração avanços científicos 
relevantes deverão ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 23º.

Or. en
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Justificação

A avaliação científica deve constituir a base para o estabelecimento dos perfis 
nutricionais. A avaliação dos perfis nutricionais de categorias de produtos alimentares 
pela Comissão, com a participação da AESA, dos Estados-Membros e das partes 
interessadas, constitui a pedra basilar do presente regulamento. Este princípio deve ser 
respeitado para que as alegações nutricionais ou de saúde possam ser ostentadas. 

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 125
Artigo 4, nº 1

1. A Comissão deverá, num prazo de 18 
meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
23º, estabelecer perfis nutricionais 
específicos que os alimentos ou 
determinadas categorias de alimentos têm de 
respeitar, por forma a ostentarem alegações 
nutricionais e de saúde.

1. A Comissão deverá, num prazo de 18 
meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
23º, estabelecer regras específicas para os 
diferentes conteúdos nutricionais  e 
respectivas combinações que os alimentos 
ou determinadas categorias de alimentos têm 
de respeitar, por forma a ostentarem 
alegações nutricionais e de saúde.

Os perfis nutricionais serão estabelecidos, 
nomeadamente, com referência aos 
montantes dos seguintes nutrientes presentes 
nos alimentos:

As regras supramencionadas serão 
estabelecidas, nomeadamente, com 
referência aos montantes dos seguintes 
nutrientes presentes nos alimentos:

(a) gordura, ácidos gordos saturados, ácidos 
gordos trans;

(a) lípidos (gordura, ácidos gordos 
saturados, ácidos gordos trans, etc.);

(b) açúcares; (b) hidratos de carbono;

(c) sal/sódio. (c) sal/sódio.

(c bis) esteróis, designadamente colesterol e 
outros
(c ter) oligoelementos.

Os perfis nutricionais deverão ser baseados
em conhecimentos científicos acerca de 
regime alimentar e nutrição, a sua relação 
com a saúde e, designadamente, no papel 
dos nutrientes e outras substâncias com 
efeito nutricional ou fisiológico nas doenças 
crónicas. A Comissão solicitará

As regras relativas aos diferentes conteúdos 
nutricionais deverão ser baseadas em 
conhecimentos científicos acerca de regime 
alimentar e nutrição, a sua relação com a 
saúde e, designadamente, no papel dos 
nutrientes e outras substâncias com efeito 
nutricional ou fisiológico nas doenças 
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aconselhamento para definir os perfis 
nutricionais à Autoridade e realizará 
consultas com as partes interessadas, em 
especial, com operadores de empresas do 
sector alimentar e grupos de consumidores.

crónicas. A Comissão solicitará 
aconselhamento para definir as regras
relativas aos diferentes conteúdos 
nutricionais à Autoridade e realizará 
consultas com as partes interessadas, em 
especial, com operadores de empresas do 
sector alimentar e grupos de consumidores.

As isenções e actualizações destinadas a ter 
em consideração avanços científicos 
relevantes deverão ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 23º.

As isenções e actualizações destinadas a ter 
em consideração avanços científicos 
relevantes deverão ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 23º.

Or. en

Justificação

Não existem actualmente perfis nutricionais específicos. Tal deve-se ao facto de um 
nutriente poder ser benéfico numa alimentação ou poder produzir efeitos adversos sobre 
a saúde, o que pode depender da quantidade presente no alimento, da quantidade do 
alimento consumida, mas também da pessoa que o consome (crianças, adolescentes, 
adultos, mulheres grávidas, pessoas idosas). Por exemplo, o colesterol é um nutriente 
necessário, dado que é essencial na construção das membranas celulares. Todavia, em 
grandes quantidades e especialmente no caso de pessoas de idade avançada (idosos) 
pode provocar ateromatose. O mesmo princípio aplica-se aos hidratos de carbono, 
oligoelementos, sódio e potássio. Por esse motivo, procuramos estabelecer regras 
específicas de acordo com os conhecimentos científicos, para que uma preparação 
alimentar seja considerada dentro de um leque normal no que se refere ao conteúdo 
nutricional. 

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 126
Artigo 4, nº 1

1. A Comissão deverá, num prazo de 18 
meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
23º, estabelecer perfis nutricionais 
específicos que os alimentos ou 
determinadas categorias de alimentos têm de 
respeitar, por forma a ostentarem alegações 
nutricionais e de saúde. 

1. A Comissão deverá, num prazo de 30 
meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
23º, estabelecer perfis nutricionais 
específicos que os alimentos ou 
determinadas categorias de alimentos têm de 
respeitar, por forma a ostentarem alegações 
nutricionais e de saúde. 
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Os perfis nutricionais serão estabelecidos, 
nomeadamente, com referência aos 
montantes dos seguintes nutrientes presentes 
nos alimentos:

Os perfis nutricionais serão estabelecidos, 
nomeadamente, com referência aos 
montantes dos seguintes nutrientes presentes 
nos alimentos:

(a) gordura, ácidos gordos saturados, ácidos 
gordos trans;

(a) gordura, ácidos gordos saturados, ácidos 
gordos trans;

(b) açúcares; (b) açúcares;

(c) sal/sódio. (c) sal/sódio.

Os perfis nutricionais deverão ser baseados 
em conhecimentos científicos acerca de 
regime alimentar e nutrição, a sua relação 
com a saúde e, designadamente, no papel 
dos nutrientes e outras substâncias com 
efeito nutricional ou fisiológico nas doenças 
crónicas. A Comissão solicitará 
aconselhamento para definir os perfis 
nutricionais à Autoridade e realizará 
consultas com as partes interessadas, em 
especial, com operadores de empresas do 
sector alimentar e grupos de consumidores.

Os perfis nutricionais deverão ser baseados 
em conhecimentos científicos acerca de 
regime alimentar, necessidades nutricionais 
de determinados grupos da população e 
nutrição, a sua relação com a saúde e, 
designadamente, no papel dos nutrientes e 
outras substâncias com efeito nutricional ou 
fisiológico nas doenças crónicas. A 
Comissão solicitará aconselhamento para 
definir os perfis nutricionais à Autoridade e 
realizará consultas com as partes 
interessadas, em especial, com operadores 
de empresas do sector alimentar, grupos de 
consumidores e profissionais da saúde.

As isenções e actualizações destinadas a ter 
em consideração avanços científicos 
relevantes deverão ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 23º.

As isenções e actualizações destinadas a ter 
em consideração avanços científicos 
relevantes deverão ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 23º. Para a adopção destas 
isenções e actualizações, a Comissão ouve 
o parecer da Autoridade.

Or. fr

Justificação

O prazo de 30 meses é mais realista para a Comissão poder elaborar, juntamente com a 
AESA e todas as partes interessadas, os perfis nutricionais específicos que determinadas 
categorias de alimentos deverão respeitar para poderem ostentar alegações nutricionais 
ou de saúde.
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Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 127
Artigo 4, nº 1, parágrafos 1 e 2, parte introdutória

1. A Comissão deverá, num prazo de 18 
meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
23º, estabelecer perfis nutricionais 
específicos que os alimentos ou 
determinadas categorias de alimentos têm de 
respeitar, por forma a ostentarem alegações 
nutricionais e de saúde. 

1. A Comissão deverá, num prazo de 18 
meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
23º, estabelecer perfis nutricionais 
específicos que determinadas categorias de 
alimentos têm de respeitar, por forma a 
ostentarem alegações nutricionais e de 
saúde. 

Os perfis nutricionais serão estabelecidos, 
nomeadamente, com referência aos 
montantes dos seguintes nutrientes presentes 
nos alimentos:

Os perfis nutricionais serão estabelecidos, 
nomeadamente, com referência aos 
montantes dos seguintes nutrientes presentes 
nas categorias de alimentos identificados:

Or. en

Justificação

Os perfis nutricionais não são aplicáveis, em princípio, aos suplementos alimentares. 
Todavia, o conteúdo de gorduras de determinados suplementos fornece a base para 
alegações de saúde baseadas em provas (por exemplo, óleo de fígado de bacalhau). O 
objectivo da presente alteração é isentar suplementos alimentares que fornecem ácidos 
gordos.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 128
Artigo 4, nº 2

2. Em derrogação ao disposto no nº 1, as 
alegações nutricionais que se referem à 
redução das quantidades de gordura, 
ácidos gordos saturados, ácidos gordos 
trans, açúcares e sal/sódio serão permitidas 
desde que cumpram as disposições 
estabelecidas no presente regulamento.

Suprimido

Or. de
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Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 129
Artigo 4, nº 2

2. Em derrogação ao disposto no nº 1, as 
alegações nutricionais que se referem à 
redução das quantidades de gordura, 
ácidos gordos saturados, ácidos gordos 
trans, açúcares e sal/sódio serão permitidas 
desde que cumpram as disposições 
estabelecidas no presente regulamento.

2. Em derrogação ao disposto no nº 1, as 
alegações nutricionais e de saúde serão 
permitidas desde que a informação sobre o 
nutriente específico que ultrapassa o perfil 
nutricional seja indicada ao lado da 
alegação nutricional ou de saúde.

Or. en

Justificação

Se uma qualidade importante do alimento permite que este produto utilize uma alegação, 
deve ser permitido que este atributo seja mencionado, mesmo que uma parte de um 
eventual perfil nutricional seja ultrapassada. Nesse caso, o requisito de informação 
sobre o alimento e o seu valor nutricional é igualmente preenchido se o nutriente que 
excede o perfil nutricional for claramente indicado no texto da alegação de saúde ou 
nutricional. 

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 130
Artigo 4, nº 3

3. As bebidas que contenham mais de 1,2% 
em volume de álcool não deverão ostentar:

Suprimido

(a) alegações de saúde;
(b) alegações nutricionais, à excepção das 
que referem uma redução do teor de álcool 
ou de energia.

Or. en

Justificação

As alegações devem ser permitidas, desde que sejam cientificamente substanciadas e 
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respeitem os princípios alimentares gerais estabelecidos na proposta. 

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 131
Artigo 4, nº 3

3. As bebidas que contenham mais de 1,2% 
em volume de álcool não deverão ostentar:

3. As bebidas que contenham mais de 1,2% 
em volume de álcool não deverão ostentar 
alegações de saúde, à excepção de 
designações cientificamente comprovadas:

(a) alegações de saúde;

(b) alegações nutricionais, à excepção das 
que referem uma redução do teor de álcool 
ou de energia.

a) as bebidas que contenham álcool não 
devem conter asserções alusivas à 
eliminação, alívio, impedimento ou 
prevenção de doenças ou que criem a 
impressão dessas características.

Or. de

Justificação

Nos termos da Directiva 2000/13/CE, não devem ser feitas asserções alusivas a doenças. 
A proibição é respeitada. As alegações de saúde estão, aliás, excluídas do auto-controlo 
voluntário. A proibição de utilização de verdadeiras alegações de saúde é reforçada na 
presente proposta de alteração.

Simultaneamente, os aspectos positivos de um consumo de álcool moderado estão 
cientificamente comprovados. Os seus limites são o consumo abusivo de álcool.

Designações como "digestivo" ou "Magenbitter" são descrições tradicionais que não 
devem ser abrangidas pela proibição prevista no nº 3 do artigo 4º. Estas designações 
correspondem a um consumo de álcool responsável, sendo parte integrante da cultura 
tradicional de fruição. Não constituem uma exortação ao consumo exagerado de álcool.

Alteração apresentada por Renate Sommer e Christa Klaß

Alteração 132
Artigo 4, nº 3, alínea a)

(a) alegações de saúde; (a) alegações de saúde, à excepção das que 
remetem para asserções cientificamente 
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comprováveis;

Or. de

Justificação

As bebidas alcoólicas não devem poder conter alegações de saúde. No entanto, deveria 
ser possível incluir alegações de saúde cientificamente comprováveis no caso de bebidas 
alcoólicas como, por exemplo, o "Diabetikertwein".

Alteração apresentada por Phillip Whitehead, Linda McAvan e John Bowis

Alteração 133
Artigo 4, nº 3, alínea (a)

(a) alegações de saúde; (a) alegações de saúde, exceptuando os 
casos em que estas corroboram mensagens 
da autoridade nacional ou da Comunidade 
sobre os perigos de abuso de álcool;

Or. en

Justificação

A definição de uma alegação de saúde deve aplicar-se a qualquer mensagem sobre 
álcool e saúde que possa eventualmente comprometer advertências em matéria de saúde. 
Daí a necessidade de clarificar a situação.



AM\555844PT.doc 77/206 PE 353.660v01-00

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
María Esther Herranz García, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Alteração 134
Artigo 4, nº 3, alínea b)

(b) alegações nutricionais, à excepção das 
que referem uma redução do teor de álcool 
ou de energia.

Suprimido

Or. es

Justificação

As bebidas alcoólicas devem ser autorizadas a conter alegações nutricionais, desde que 
respeitem a definição contida no anexo e os requisitos da rotulagem nutricional 
obrigatória.

Alteração apresentada por Phillip Whitehead, Linda McAvan e John Bowis

Alteração 135
Artigo 4, nº 3, alínea (b)

(b) alegações nutricionais, à excepção das 
que referem uma redução do teor de álcool 
ou de energia.

(b) alegações nutricionais, excepto quando 
são acompanhadas de uma lista completa 
dos ingredientes ou de informações 
pertinentes relativas a alergéneos.

Or. en

Justificação

Para certos consumidores, é não só importante mas mesmo necessário dispor de 
informações nutricionais nas bebidas alcoólicas, por exemplo no caso da cerveja sem 
glúten. As bebidas alcoólicas devem ser autorizadas a ostentar alegações nutricionais na 
medida em que correspondam à definição estabelecida no anexo, em que sejam 
conformes à obrigação de rotulagem nutricional e indiquem a lista de ingredientes no 
rótulo.
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Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten, Hiltrud Breyer, Jillian 
Evans e Kartika Tamara Liotard

Alteração 136
Artigo 4, nº 3, parágrafo 1 bis (novo)

Esta interdição não diz respeito aos 
complementos alimentares abrangidos pela 
Directiva 2002/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 10 de Junho de 
20021 , se o teor em álcool do produto se 
destina unicamente a fins de preservação 
e/ou extracção e se a rotulagem indica 
explicitamente que o produto "deve ser 
consumido em pequenas quantidades, 
claramente definidas".
_________________________

1 JO L 183, de 12.07.2002, pág. 51

Or. en

Alteração apresentada por Renate Sommer e Martin Callanan

Alteração 137
Artigo 4, nº 4

4. Podem ser determinados, em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 23º e à luz de provas 
científicas, outros alimentos ou categorias 
de alimentos que não os referidos no nº 3, 
para os quais as alegações nutricionais ou 
de saúde deverão ser limitadas ou 
proibidas.

Suprimido

Or. en



AM\555844PT.doc 79/206 PE 353.660v01-00

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 138
Artigo 4, nº 4 bis (novo)

4bis. Os Estados-Membros podem autorizar 
derrogações específicas à restrição definida 
no presente artigo, desde que os produtos 
em causa estejam estabelecidos no mercado 
à data de entrada em vigor do presente 
regulamento e satisfaçam as demais 
condições no mesmo definidas. 

Or. en

Justificação

Determinadas alegações nutricionais e de saúde utilizadas para alimentos ou categorias 
específicas de alimentos que, de acordo com os nºs 1 e 3, deixarão de ser autorizadas, 
estabeleceram-se nos mercados nacionais durante anos e décadas, tendo-se assim 
tornado objectos de "valor cultural". Nestes casos, afigura-se, por esse motivo, adequado 
deixar a concessão de derrogações ao critério dos Estados-Membros, contanto que as
respectivas alegações sejam verdadeiras e não induzam em erro. 

Alteração apresentada por Niels Busk, Chris Davies e Dan Jørgensen

Alteração 139
Artigo 4, nº 4 bis (novo)

4 bis. As alegações nutricionais ou de 
saúde não serão permitidas no caso de 
alimentos destinados a lactentes e crianças 
jovens, excepto se forem especificamente 
previstas na Directiva 89/398/CE relativa à 
aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos géneros 
alimentícios destinados a uma alimentação 
especial1 e suas directivas específicas; 
________________________________

1 JO L 186, de 30.06.1989, pág. 27

Or. en
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Justificação

A proposta é consentânea com as orientações do Codex relativas à utilização de 
alegações nutricionais e de saúde, adoptadas em 2004. Importa chamar uma atenção 
particular para os alimentos destinados a lactentes e crianças jovens, a fim de assegurar 
o seu bom estado de saúde e desenvolvimento. Os alimentos destinados a lactentes e 
crianças com idade inferior a três anos são, assim, regulados de forma específica. É 
importante que as advertências em matéria de saúde pública destinadas a este grupo 
vulnerável não "desapareçam", em virtude de informações toscas pesadas nos produtos, 
que poderão induzir os pais em erro. 

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 140
Artigo 4, nº 4 bis (novo)

4 bis. Em derrogação ao disposto no nº 1 
serão permitidas as alegações nutricionais 
que informam sobre a existência de um 
determinado nutriente ou outra substância 
presente num alimento, eventualmente, 
numa determinada quantidade ("com ...").

Or. de

Justificação

As alegações nutricionais que, de forma correcta e "não valorativa", declaram a mera 
presença de uma dada substância num produto incluem-se no domínio da informação 
dos consumidores, servindo pois ao esclarecimento destes. 

Os perfis nutricionais não devem traduzir-se na omissão ao consumidor de alegações 
verídicas, cientificamente comprováveis, não enganosas e compreensíveis.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 141
Artigo 4 bis (novo)

Artigo 4º bis
Indicação de qualidade

Com base nos perfis alimentares e após 
consulta da Autoridade, a Comissão 
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elabora uma indicação de qualidade que 
inclua o teor de açúcares, sódio/sal, 
gorduras saturadas, ácidos gordos trans e 
outras substâncias nutritivas (vitaminas, 
minerais e fibras). Esta indicação de 
qualidade traduzir-se-á num símbolo 
simples e de compreensão fácil que permita 
distinguir vários níveis de qualidade. Os 
produtores de alimentos poderão utilizar 
este símbolo para indicar a qualidade do 
seu produto. Mediante apresentação de um 
pedido justificado, a Autoridade verifica se 
a indicação de qualidade de um produto 
alimentar é correcta.

Or. nl

Justificação

Segundo a indústria alimentar, não existem alimentos "bons" e "maus"; é uma questão de 
sensatez nos hábitos alimentares. Não obstante, é certamente possível detectar diferenças 
de qualidade entre diferentes produtos alimentares: uns são melhores do que outros. Os 
consumidores necessitam claramente de informações objectivas e facilmente acessíveis 
sobre a qualidade dos alimentos que compram. Existem já diversos símbolos neste 
contexto, mas constata-se a necessidade de um símbolo claro e facilmente reconhecível. 
Por conseguinte, é necessário conceber um símbolo que permita classificar os produtos 
segundo a sua qualidade (por exemplo, um sistema de estrelas ou de sinais "certo"). Um 
símbolo ou uma indicação de qualidade permite saber directamente se, por exemplo, um 
"hamburger" vegetal embalado constitui uma boa compra do ponto de vista nutritivo. 
Este indicador de qualidade pode ser um instrumento importante na luta contra as 
doenças degenerativas, como as doenças cardiovasculares e o cancro.

Nesta fase do conhecimento científico não é adequado tornar obrigatória a utilização do 
símbolo. Porém, os produtores de alimentos de alta qualidade estarão certamente 
dispostos a utilizar este símbolo nos seus produtos a título voluntário. Uma utilização 
indevida (indicação de qualidade demasiado alta) atentará contra a credibilidade do 
produtor de forma duradoura, pelo que é lícito esperar que isso não acontecerá 
frequentemente. Simultaneamente, os produtores de alimentos pretenderão obter a 
melhor classificação possível para os seus produtos, pelo que se esforçarão por 
melhorar a qualidade alimentar dos mesmos. Tanto a indústria europeia como a saúde 
pública beneficiarão com esta inovação.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 142
Artigo 5, nº 1, alínea (a)
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(a) deverá demonstrar-se que a presença, a 
ausência ou o teor reduzido da substância a 
respeito da qual é feita a alegação tem um
efeito nutricional ou fisiológico benéfico, tal 
como estabelecido por dados científicos 
geralmente aceites;

(a) deverá demonstrar-se que a presença, a 
ausência ou o teor reduzido da substância a 
respeito da qual é feita a alegação tem o 
alegado efeito nutricional ou fisiológico 
benéfico, tal como estabelecido por 
conhecimentos científicos aceites;

Or. en

Justificação

A expressão "dados geralmente aceites" não foi definida. A alteração destina-se a 
clarificar este ponto.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 143
Artigo 5, nº 1, alínea (e bis) (nova)

(e bis) o perfil global do produto alimentar 
em causa, mesmo incluindo a presença da 
substância objecto da alegação, é o de um 
produto nutricionalmente benéfico para o 
consumidor.

Or. en

Justificação

Embora as condições de utilização de numerosas alegações nutricionais tais como a de 
"baixo teor em gordura" sejam definidas pelo presente regulamento, as alegações 
nutricionais só devem ser autorizadas se o conteúdo global do produto alimentar for 
nutritivo.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 144
Artigo 5, nº 2

2. Apenas será permitida a utilização de 
alegações nutricionais e de saúde se for de 
esperar que o consumidor médio 

Suprimido
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compreenda os efeitos benéficos, tal como 
expressos na alegação.

Or. en

Justificação

As alegações que não são pertinentes para o consumidor induzem em erro e, por 
conseguinte, são abrangidas pela Directiva 84/450/CEE relativa à publicidade 
enganosa. Além disso, as alegações ou estarão incluídas numa lista ou serão autorizadas 
pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA), que decidirá da 
utilização da alegação. Não é, portanto, necessária, neste contexto, uma disposição
específica sobre a proibição de tais alegações.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken e Kartika 
Tamara Liotard

Alteração 145
Artigo 5, nº 3

3. As alegações nutricionais e de saúde 
devem referir-se ao alimento pronto para 
consumo, em conformidade com as 
indicações do fabricante.

3. As alegações nutricionais e de saúde 
devem referir-se ao alimento tal como ele se 
apresenta para venda e não aos diversos
ingredientes individuais que são 
adicionalmente utilizados na preparação do 
alimento antes do seu consumo. 

Or. en

Justificação

O projecto de regulamento não trata de forma adequada as alegações relativas a um 
ingrediente utilizado na preparação de um alimento em vez de ao próprio alimento. Para 
dar um exemplo, refira-se as alegações feitas nas embalagens de cereais para o 
pequeno-almoço acerca dos benefícios do cálcio, alegações que dizem respeito ao leite 
que é adicionado pelo consumidor e não aos cereais em si mesmos. Estes tipos de 
alegações não deveriam ser autorizados, porque o consumidor não tem qualquer razão 
para comprar esse produto devido a esse benefício.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 146
Artigo 6, nº 1
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1. As alegações nutricionais e de saúde 
deverão ser baseadas e substanciadas por 
dados científicos geralmente aceites.

1. As alegações nutricionais e de saúde 
deverão ser baseadas e substanciadas por 
conhecimentos científicos geralmente 
aceites ou, se a categoria de produtos o 
justificar, por dados que se prendam com a 
tradição.

Or. fr

Justificação

Existem certas categorias de alimentos cujos efeitos benéficos se apoiam em utilizações 
reconhecidas. Em termos de demonstração da alegação, um sistema baseado unicamente 
em dados científicos não está adaptado aos produtos agrícolas, nomeadamente aos 
produtos à base de plantas. Devem ser tidos igualmente em conta os conhecimentos 
resultantes da experiência e da tradição. Este raciocínio foi recentemente aceite para os 
medicamentos tradicionais à base de plantas (Directiva 2004/24/CE), para os quais se 
previu um procedimento especial de registo simplificado, que os dispensa de dar provas 
da sua eficácia clínica, sendo esta plausível em virtude da antiguidade da sua utilização 
e da experiência.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 147
Artigo 6, nº 1

1. As alegações nutricionais e de saúde 
deverão ser baseadas e substanciadas por 
dados científicos geralmente aceites.

1. As alegações nutricionais e de saúde 
deverão ser baseadas e substanciadas por 
dados científicos geralmente aceites, ou, se a 
categoria de produtos o justificar, por 
dados que se prendam com a tradição.

Or. fr

Justificação

Relativamente a alguns produtos, justifica-se que se tomem em consideração as 
tradições.
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Alteração apresentada por John Bowis e Martin Callanan

Alteração 148
Artigo 6, nº 1

1. As alegações nutricionais e de saúde 
deverão ser baseadas e substanciadas por 
dados científicos geralmente aceites.

1. As alegações nutricionais e de saúde 
deverão ser baseadas e substanciadas por 
conhecimentos científicos aceites. 

Or. en

Justificação

O termo "dados científicos geralmente aceites" não foi definido e, por esse motivo, a sua 
interpretação suscita uma certa preocupação. O processo de substanciação deve 
considerar o peso das provas e o equilíbrio das probabilidades de a associação entre um 
alimento ou componente alimentar e um benefício de saúde ser válida. As propostas da 
UE não abordam actualmente as questões da ciência consensual e ciência emergente. É 
necessário prever disposições para reivindicar benefícios para a saúde numa fase 
precoce do processo de descoberta, ou tal abafará ou travará iniciativas de investigação. 
Deve ser desenvolvida uma linguagem adequada para as alegações, incluindo a 
utilização de verbos modais (por exemplo, "pode") e a utilização da terminologia da 
WHO/WCRF: "convincente", "provável", "possível", níveis de prova "insuficientes". A 
fim de ter estes aspectos em conta, propomos o termo "conhecimentos científicos 
aceites".

Alteração apresentada por Holger Krahmer e Jules Maaten

Alteração 149
Artigo 6, nº 1

1. As alegações nutricionais e de saúde 
deverão ser baseadas e substanciadas por 
dados científicos geralmente aceites.

1. As alegações nutricionais e de saúde 
deverão ser baseadas e substanciadas por 
conhecimentos científicos reconhecidos.

Or. de

Justificação

É óbvio que as alegações devem, em qualquer circunstância, ser feitas com base em 
"conhecimentos científicos reconhecidos". Regra geral, não existem na ciência "dados 
científicos ou conhecimentos geralmente aceites".
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 150
Artigo 6, nº 1

1. As alegações nutricionais e de saúde 
deverão ser baseadas e substanciadas por 
dados científicos geralmente aceites.

1. As alegações nutricionais e de saúde 
deverão ser baseadas e substanciadas por 
conhecimentos científicos geralmente 
aceites, devendo o nível de substanciação 
ser proporcional ao benefício alegado.

Or. en

Justificação

A substanciação científica exigida para a alegação deve ser proporcional aos benefícios 
declarados na alegação. Ao aprovar alegações individuais, a AESA considerará os 
conhecimentos científicos disponíveis sobre o impacto de determinadas 
substâncias/produtos no corpo humano. A AESA desenvolverá adicionalmente 
orientações sobre a documentação necessária no âmbito do processo de autorização.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 151
Artigo 6, nº 1 bis (novo)

1 bis. O nível de justificação deve ser 
proporcional à natureza da alegação 
reivindicada.

Or. fr

Justificação

Cumpre estabelecer que o princípio de proporcionalidade se aplica também ao nível de 
justificação das alegações a apresentar, pois de outro modo o custo dessas justificações 
seria proibitivo e insuportável para a maioria das PME.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 152
Artigo 6, nº 1 ter (novo)
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1 ter. O mais tardar seis meses após a data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento, a Autoridade elaborará 
directrizes sobre a natureza das 
justificações a apresentar pelos operadores, 
bem como os parâmetros de avaliação 
dessas justificações.

Or. fr

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 153
Artigo 6, nº 1 ter (novo)

1 ter. A Autoridade estabelecerá 
orientações relativamente ao tipo de 
substanciação científica que um operador 
deve ter para justificar a utilização de uma 
alegação nutricional ou de saúde, devendo 
o nível de substanciação ser proporcional 
ao benefício alegado.

Or. en

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 154
Artigo 6, nº 2

2. Um operador de uma empresa do sector 
alimentar que utilize uma alegação 
nutricional ou de saúde deverá justificar a 
utilização da alegação.

2. Um operador de uma empresa do sector 
alimentar que utilize uma alegação 
nutricional ou de saúde deverá comprovar a 
utilização da alegação.

Or. el

Justificação

Não basta a simples justificação, exige-se também uma comprovação científica.
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Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 155
Artigo 6, nº 2

2. Um operador de uma empresa do sector 
alimentar que utilize uma alegação 
nutricional ou de saúde deverá justificar a 
utilização da alegação.

2. Um operador de uma empresa do sector 
alimentar que utilize uma alegação 
nutricional ou de saúde deverá justificar a 
utilização da alegação. Para esse efeito, o 
operador manterá constantemente à 
disposição das autoridades os estudos 
científicos que utilizou para justificar a 
alegação.

Or. fr

Justificação

Os dados científicos são o principal aspecto da autorização das alegações. Por 
conseguinte, afigura-se necessário que o operador de uma empresa do sector alimentar 
que utiliza uma alegação de saúde para um dado produto alimentar mantenha à 
disposição das autoridades os estudos científicos que justificaram a utilização da 
alegação.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 156
Artigo 6, nº 3

3. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros podem solicitar a um 
operador de uma empresa do sector 
alimentar ou a um indivíduo que coloque um 
produto no mercado, o trabalho científico e 
os dados que estabelecem a conformidade 
com o presente regulamento.

3. A Autoridade e as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
solicitam, quando considerarem necessário,
a um operador de uma empresa do sector 
alimentar ou a um indivíduo que coloque um 
produto no mercado, o trabalho científico e 
os dados que estabelecem a conformidade 
com o presente regulamento. O operador da 
empresa do sector alimentar transmiti-los-á 
imediatamente à Autoridade e às 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros.



AM\555844PT.doc 89/206 PE 353.660v01-00

Or. fr

Justificação

Os dados científicos são o principal aspecto da autorização das alegações. Por 
conseguinte, afigura-se necessário que o operador de uma empresa do sector alimentar 
que utiliza uma alegação de saúde para um dado produto alimentar mantenha à 
disposição das autoridades os estudos científicos que justificaram a utilização da 
alegação.

A possibilidade de solicitar este trabalhos científicos não deve caber unicamente aos 
Estados-Membros, mas também à Autoridade, em virtude do papel que esta desempenha 
no processo de avaliação dos pedidos de utilização e/ou de autorização de alegações.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 157
Artigo 6, nº 3

3. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros podem solicitar a um 
operador de uma empresa do sector 
alimentar ou a um indivíduo que coloque um 
produto no mercado, o trabalho científico e 
os dados que estabelecem a conformidade 
com o presente regulamento.

3. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros podem solicitar a um 
operador de uma empresa do sector 
alimentar ou a um indivíduo que coloque um 
produto no mercado, o trabalho científico e 
os conhecimentos que estabelecem a 
conformidade com o presente regulamento.

Or. en

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 158
Artigo 7

Artigo 7º Artigo 7º

1. A utilização de alegações nutricionais ou 
de saúde não contribuirá para encobrir o 
estatuto nutricional global de um produto 
alimentar. Para esse efeito, será fornecida 
informação que permita que o consumidor  
entenda a importância do alimento que 
ostenta a alegação nutricional ou de saúde 
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para a sua alimentação diária. 
Tal informação incluirá os seguintes 
elementos:

Sempre que seja feita uma alegação 
nutricional ou de saúde, à excepção da 
publicidade geral, deverá ser fornecida a 
informação nutricional, em conformidade 
com o disposto na Directiva 90/496/CEE.

(a) Sempre que seja feita uma alegação 
nutricional ou de saúde, à excepção da 
publicidade geral, a informação nutricional 
fornecida em conformidade com o disposto 
na Directiva 90/496/CEE.

No que se refere às alegações de saúde, a 
informação a fornecer deverá consistir em
informação do conjunto 2, tal como definido 
no nº 1 do artigo 4º da Directiva 
90/496/CEE.

(b) No que se refere às alegações de saúde, 
informação do conjunto 2, tal como definido 
no nº 1 do artigo 4º da Directiva 
90/496/CEE.

Além disso, e se for caso disso, as 
quantidades das substâncias com as quais se 
relaciona uma alegação nutricional ou de 
saúde que não figuram na rotulagem 
nutricional deverão também ser declarada 
nas proximidades da informação 
nutricional.

2. Além disso,  será indicada a seguinte 
informação nas proximidades da 
informação nutricional:  

(a) as quantidades das substâncias com as 
quais se relaciona uma alegação nutricional 
ou de saúde que não figuram na rotulagem 
nutricional;

e
(b) informação sobre o papel do alimento 
que ostenta alegações nutricionais ou de 
saúde no âmbito  de uma alimentação 
equilibrada. Esta informação será 
fornecida, indicando a quantidade de um 
nutriente ou outra substância presente no 
alimento que ostenta a alegação, em 
relação aos valores de consumo diário de 
referência aplicáveis a tais nutrientes ou 
substâncias, tal como será estabelecido em 
conformidade com o procedimento previsto 
no artigo 4º. 

Or. en

Justificação

As alegações nutricionais e de saúde fornecem aos consumidores informação preciosa 
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sobre a presença ou ausência de nutrientes individuais (ou outras substâncias) no 
produto alimentar e/ou os benefícios para a saúde que podem ser obtidos através do 
consumo do alimento. Todavia, a fim de evitar encobrir o estatuto nutricional global de 
um produto alimentar, é vital que seja fornecida aos consumidores uma informação 
adequada sobre a forma como alimentos individuais, especialmente os que ostentam 
alegações, se inserem numa alimentação equilibrada.  

Alteração apresentada por John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt e Jules Maaten

Alteração 159
Artigo 7, parágrafo 1

Sempre que seja feita uma alegação 
nutricional ou de saúde, à excepção da 
publicidade geral, deverá ser fornecida a 
informação nutricional, em conformidade 
com o disposto na Directiva 90/496/CEE.

Sempre que seja feita uma alegação 
nutricional ou de saúde, à excepção da 
publicidade geral, deverá ser fornecida a 
informação nutricional, em conformidade 
com o disposto na Directiva 90/496/CEE ou, 
no caso de suplementos alimentares, em 
conformidade com o disposto na Directiva 
2002/46/CE relativa aos suplementos 
alimentares.

Or. en

Justificação

A Directiva 90/496/CEE relativa à rotulagem nutricional dos géneros alimentícios não é 
aplicável aos suplementos alimentares. No que diz respeito aos suplementos alimentares 
a Directiva 2002/46/CE relativa aos suplementos alimentares contém disposições 
específicas sobre a rotulagem nutricional. A fim de garantir a coerência e de ter em 
devida conta a natureza específica dos suplementos alimentares, é razoável que seja feita 
referência à Directiva 90/496/CEE.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 160
Artigo 7, parágrafo1 bis (novo)

1 bis. para facilitar o consumidor, deve 
também fazer-se referência ao valor 
energético e aos teores de substâncias 
nutritivas ou componentes por embalagem 
ou por porção. 
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Or. el

Justificação

O registo do valor energético e dos teores de substâncias nutritivas ou componentes por 
embalagem ou porção ajuda a facilitar a informação do consumidor. É revelador que 
mesmo os consumidores mais "cultos" têm muitas vezes dificuldade em perceber as 
indicações e alegações inscritas no rótulo. A capacidade de compreensão das alegações 
pelos consumidores deverá ser reforçada uma vez que contribui para a eficácia da 
aplicação das medidas propostas.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika 
Tamara Liotard, Phillip Whitehead e Linda McAvan

Alteração 161
Artigo 7, parágrafo 2

No que se refere às alegações de saúde, a 
informação a fornecer deverá consistir em 
informação do conjunto 2, tal como definido 
no nº 1 do artigo 4º da Directiva 
90/496/CEE.

No que se refere às alegações nutricionais e 
de saúde, a informação a fornecer deverá 
consistir em informação do conjunto 2, tal 
como definido no nº 1 do artigo 4º da 
Directiva 90/496/CEE.

Or. en

Justificação

As alegações nutricionais e de saúde carecem igualmente de uma rotulagem nutricional 
completa, a fim de fornecer aos consumidores uma informação óptima.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken e Kartika 
Tamara Liotard

Alteração 162
Artigo 7, parágrafo 3 bis (novo)

Deverá ser feita uma distinção clara entre a 
composição natural e a composição 
adicionada das substâncias a que as 
alegações se referem, em especial, no caso 
das vitaminas.

Or. en
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Justificação

Normalmente, nos rótulos não se procede à distinção entre a composição natural e a 
composição adicionada de certas substâncias o que todavia constitui um critério 
importante para uma escolha informada.

Alteração apresentada por Phillip Whitehead e Linda McAvan

Alteração 163
Artigo 7, parágrafo 3 bis (novo)

Deverá ser feita uma distinção clara entre o 
conteúdo natural e o conteúdo adicionado 
das substâncias a que as alegações se 
referem. 

Or. en

Alteração apresentada por Jules Maaten e Holger Krahmer

Alteração 164
Artigo 8

Artigo 8º Suprimido
Condições específicas

1. As alegações nutricionais apenas serão 
permitidas caso se encontrem em 
conformidade com o presente regulamento 
e cumpram as condições estabelecidas no 
anexo.
2. As alterações ao anexo serão adoptadas 
em conformidade com o procedimento 
referido no nº 2 do artigo 23º e, sempre que 
necessário, após consulta da Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos.

Or. en

Justificação

A formulação das alegações nutricionais deve ser da responsabilidade da indústria. As 
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condições que as alegações nutricionais devem respeitar devem ser tratadas no contexto 
da próxima proposta sobre a rotulagem nutricional

Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 165
Artigo 8, nº 1, 1 bis (novo) e 1 ter (novo)

1. As alegações nutricionais apenas serão 
permitidas caso se encontrem em 
conformidade com o presente regulamento e 
cumpram as condições estabelecidas no 
anexo.

1. As alegações nutricionais apenas serão 
permitidas caso se encontrem em 
conformidade com o presente regulamento e 
cumpram as condições gerais definidas no 
artigo 5º.

1 bis. As alegações nutricionais que se 
referem a nutrientes incluídos no anexo 
apenas serão autorizadas se forem 
conformes com as condições aí definidas.
1 ter. Em conformidade com a Directiva 
2002/46/CE, as quantidades de ingredientes 
presentes nos suplementos alimentares 
devem ser expressas sob a forma de dose 
quotidiana recomendada pelo fabricante.

Or. en

Justificação

As alegações visadas no anexo nº 1 apenas cobrem um pequeno número de nutrientes. 
Ora, actualmente, mais de 200 substâncias são reconhecidas como desempenhando um 
papel nutricional ou psicológico importante. O anexo não deve estabelecer restrições 
nesta matéria.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 166
Artigo 8, nº 1 e 1 bis (novo)

1. As alegações nutricionais apenas serão 
permitidas caso se encontrem em 
conformidade com o presente regulamento e 
cumpram as condições estabelecidas no 
anexo.

1. Sem prejuízo do disposto no nº 1 bis, as
alegações nutricionais apenas serão 
permitidas caso se encontrem em 
conformidade com o presente regulamento e 
cumpram as condições estabelecidas no 
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anexo.

1 bis. As indicações sobre o estatuto  
nutricional de um alimento, incluindo 
logótipos, apenas serão permitidas nos 
Estados-Membros se forem conformes com 
as orientações ou regras definidas pelas 
autoridades nacionais e ajudarem os 
consumidores a fazer escolhas em matéria 
de alimentação saudável.

Or. en

Justificação

Alguns Estados-Membros estão a instituir sistemas de rotulagem destinados a ajudar os 
consumidores a fazer escolhas saudáveis nas suas compras de alimentos. Muito embora 
a rotulagem nutricional desempenhe um importante papel neste contexto, é óbvio que os 
consumidores preferem, como orientação, indicações na parte anterior da embalagem ou 
outros indicadores facilmente visíveis. É, por conseguinte, importante evitar uma 
situação em que os logótipos relevantes ou outros elementos no rótulo sejam proibidos; 
daí a proposta isenção no ;sentido de respeitar tais decisões subsidiárias.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans e Kartika Tamara Liotard

Alteração 167
Artigo 8, nº 2

2. As alterações ao anexo serão adoptadas 
em conformidade com o procedimento 
referido no nº 2 do artigo 23º e, sempre que 
necessário, após consulta da Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos.

2. As alterações ao anexo serão adoptadas 
em conformidade com o procedimento 
referido no nº 2 do artigo 23º e, sempre que 
necessário, após consulta da Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos,
com o envolvimento de painéis de 
consumidores a fim de aferir a percepção e 
a compreensão das referidas alegações.

Or. en

Justificação

É importante aferir a percepção das alegações e proceder a consultas juntos dos 
consumidores antes de decidir a necessidade de quaisquer alterações ao anexo.
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Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 168
Artigo 9, nº 1

1. Sem prejuízo da Directiva 84/450/CEE, 
uma alegação nutricional que compare a 
quantidade de um nutriente e/ou o valor 
energético de um alimento com alimentos 
da mesma categoria, apenas deverá ser feita 
caso os alimentos em comparação sejam 
facilmente identificados pelo consumidor 
médio ou estejam claramente indicados. A 
diferença em termos de quantidade de um 
nutriente e/ou valor energético deverá ser 
declarada e a comparação deverá referir-se à 
mesma quantidade de alimento.

1. Sem prejuízo da Directiva 84/450/CEE, 
uma alegação nutricional que compare a 
quantidade de um nutriente e/ou o valor 
energético de um alimento com uma 
categoria de alimentos diferente ou outra 
categoria, apenas deverá ser feita caso os 
alimentos em comparação sejam facilmente 
identificados pelo consumidor médio ou 
estejam claramente indicados. A diferença 
em termos de quantidade de um nutriente 
e/ou valor energético deverá ser declarada e 
a comparação deverá referir-se à mesma 
quantidade de alimento.

Or. en

Justificação

As alegações que comparam o conteúdo nutricional e/ou energético podem ser 
permitidas para todas as espécies de alimentos, contanto que os consumidores médios 
compreendam a comparação. Estas alegações devem ser autorizadas a fim de permitir 
exemplos ilustrativos que sejam facilmente compreensíveis para os consumidores, por 
exemplo, no que se refere ao conteúdo de vitamina C de um produto, por confronto com 
a fruta, ou ao conteúdo de cálcio, por confronto com o leite. 

Alteração apresentada por John Bowis, Avril Doyle e Jules Maaten

Alteração 169
Artigo 9, nº 1

1. Sem prejuízo da Directiva 84/450/CEE, 
uma alegação nutricional que compare a 
quantidade de um nutriente e/ou o valor 
energético de um alimento com alimentos 
da mesma categoria, apenas deverá ser feita 
caso os alimentos em comparação sejam 
facilmente identificados pelo consumidor 
médio ou estejam claramente indicados. A 
diferença em termos de quantidade de um 

1. Sem prejuízo da Directiva 84/450/CEE, 
uma alegação nutricional que compare a 
quantidade de um nutriente e/ou o valor 
energético de um alimento com outro 
alimento, apenas deverá ser feita caso os 
alimentos em comparação sejam facilmente 
identificados pelo consumidor médio ou 
estejam claramente indicados. A diferença 
em termos de quantidade de um nutriente 
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nutriente e/ou valor energético deverá ser 
declarada e a comparação deverá referir-se à 
mesma quantidade de alimento.

e/ou valor energético deverá ser declarada e 
a comparação deverá referir-se à mesma 
quantidade de alimento.

Or. en

Justificação

As alegações que comparem a quantidade de um nutriente e/ou o valor energético devem 
ser permitidas não só para com os alimentos da mesma categoria mas também para com 
diferentes tipos de alimentos, a fim de facultar exemplos ilustrativos que sejam facilmente 
compreensíveis para o consumidor, por exemplo "o produto x contém o mesmo teor de 
cálcio que um copo de leite".

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 170
Artigo 9, nº 1

1. Sem prejuízo da Directiva 84/450/CEE, 
uma alegação nutricional que compare a 
quantidade de um nutriente e/ou o valor 
energético de um alimento com alimentos da 
mesma categoria, apenas deverá ser feita 
caso os alimentos em comparação sejam 
facilmente identificados pelo consumidor 
médio ou estejam claramente indicados. A 
diferença em termos de quantidade de um 
nutriente e/ou valor energético deverá ser 
declarada e a comparação deverá referir-se à 
mesma quantidade de alimento. 

1. Sem prejuízo da Directiva 84/450/CEE, 
uma alegação nutricional que compare a 
quantidade de um nutriente e/ou o valor 
energético de um alimento com alimentos da 
mesma categoria, apenas deverá ser feita 
caso os alimentos em comparação sejam 
facilmente identificados pelo consumidor 
médio e estejam claramente indicados ao 
consumidor final. A diferença em termos de 
quantidade de um nutriente e/ou valor 
energético deverá ser declarada e a 
comparação deverá referir-se à mesma 
quantidade de alimento. 

Or. fr

Justificação

É necessário adaptar a lista das alegações nutricionais à evolução da ciência e da 
técnica, para que esta lista tome perfeitamente em consideração e com o menor 
desfasamento possível os novos conhecimentos e as novas técnicas.
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Jillian Evans

Alteração 171
Artigo 9, nº 1

1. Sem prejuízo da Directiva 84/450/CEE, 
uma alegação nutricional que compare a 
quantidade de um nutriente e/ou o valor 
energético de um alimento com alimentos da 
mesma categoria, apenas deverá ser feita 
caso os alimentos em comparação sejam 
facilmente identificados pelo consumidor 
médio ou estejam claramente indicados. A 
diferença em termos de quantidade de um 
nutriente e/ou valor energético deverá ser 
declarada e a comparação deverá referir-se à 
mesma quantidade de alimento.

1. Sem prejuízo da Directiva 84/450/CEE, 
uma alegação nutricional que compare a 
quantidade de um nutriente e/ou o valor 
energético de um alimento com alimentos da 
mesma categoria, apenas deverá ser feita 
caso os alimentos em comparação sejam 
facilmente identificados pelo consumidor 
médio ou estejam claramente indicados. A 
diferença em termos de quantidade de um 
nutriente e/ou valor energético deverá ser 
declarada e a comparação deverá referir-se à 
mesma quantidade e modo de preparação, 
se for o caso, do alimento.

Or. en

Justificação

As instruções de preparação de alguns alimentos podem divergir. No Reino Unido, por 
exemplo, encontravam-se produtos no mercado em cuja versão "light" os consumidores 
eram aconselhados a preparar a bebida com água quente ao passo que na versão 
standard se aconselhava o leite quente. Consequentemente, é importante fazer referência 
ao mesmo método de preparação ao efectuar alegações comparativas relativamente a um 
produto.

Alteração apresentada por Adriana Poli Bortone

Alteração 172
Artigo 9, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os produtos registados nos termos do 
Regulamento (CEE) nº 2081/92 não podem 
ostentar qualquer alegação nutricional 
comparativa.

Or. it
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Justificação

Para poderem utilizar esta designação, os produtos registados como DOP/IGP devem 
respeitar diversas condições, enumeradas num caderno de encargos específico, 
fornecendo assim toda uma série de garantias sobre o método de fabrico, os ingredientes 
utilizados e a origem. Estes produtos, submetidos a controlos rigorosos pela autoridade 
competente, têm características que assentam na tradição e na qualidade e que não são 
conciliáveis com as finalidades visadas pelas alegações nutricionais comparativas. Neste 
caso, a comparação, em vez de ser benéfica por prestar uma melhor informação ao 
consumidor, seria, na maioria das vezes, enganosa.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 173
Artigo 10, nº 1

1. As alegações de saúde serão permitidas 
caso cumpram os requisitos gerais do 
capítulo II e os requisitos específicos 
contidos no presente capítulo e serão 
autorizadas em conformidade com o 
presente regulamento.

1. As alegações de saúde serão permitidas 
caso cumpram os requisitos gerais do 
capítulo II e os requisitos específicos 
contidos no presente capítulo e serão 
notificadas em conformidade com o 
processo referido no artigo 14º e
a) se a Comissão não tiver levantado 
quaisquer objecções dentro do prazo 
previsto no nº 1 do artigo 15º;
b) caso a Comissão tenha levantado 
objecções, não tiver sido emitida uma 
proibição nos termos do processo 
estabelecido no artigo 16º dentro de um 
prazo máximo de 9 meses após recepção da 
alegação pela Autoridade.

Or. de

Justificação

O objectivo de uma elevada protecção do consumidor visado no regulamento também 
pode ser alcançado através do processo de notificação, que constitui um meio mais 
suave, pois através da obrigação de notificação ou registo assegura-se que as 
autoridades competentes sejam informadas sobre a utilização de alegações de saúde. 
Deste modo, as mesmas podem, em caso de dúvida relativamente à veracidade ou ao 
fundamento científico da alegação, examiná-las e, eventualmente, proibir a sua 
comercialização. A formulação das alíneas a) e b) do nº 1 garantem a existência de 
prazos razoáveis para a decisão.
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Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 174
Artigo 10, nº 1

1. As alegações de saúde serão permitidas 
caso cumpram os requisitos gerais do 
capítulo II e os requisitos específicos 
contidos no presente capítulo e serão 
autorizadas em conformidade com o 
presente regulamento.

1. As alegações de saúde serão permitidas
caso cumpram os requisitos gerais do 
capítulo II e os requisitos específicos 
contidos no presente capítulo e serão 
notificadas em conformidade com o 
presente regulamento.

Or. de

Justificação

O objectivo de uma elevada protecção do consumidor visado no regulamento também 
pode ser alcançado através do processo de notificação. A obrigação de notificação 
assegura que as autoridades competentes sejam informadas sobre a utilização de 
alegações de saúde, de modo que podem, em caso de dúvida relativamente à veracidade 
ou ao fundamento científico da alegação, examiná-las e, eventualmente, proibir a sua 
comercialização. De resto, o processo de autorização proposto criaria não só custos 
burocráticos desnecessários, como, sobretudo, grandes dificuldades para os pequenos e 
médios fabricantes de géneros alimentícios, uma vez que estes geralmente não dispõem 
nem da experiência nem das estruturas para lidar com um processo de autorização a 
nível europeu. Finalmente, o processo de notificação também facilita as inovações no 
sector alimentar.

Alteração apresentada por Martin Callanan e Ria Oomen-Ruijten

Alteração 175
Artigo 10, Título e nº 1

Condições específicas Condições específicas para alegações de 
saúde

1. As alegações de saúde serão permitidas 
caso cumpram os requisitos gerais do 
capítulo II e os requisitos específicos 
contidos no presente capítulo e serão 
autorizadas em conformidade com o 
presente regulamento.

1. As alegações de saúde serão permitidas 
caso cumpram os requisitos gerais do 
capítulo II e os requisitos específicos 
contidos no presente capítulo.

Or. en
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Alteração apresentada por Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten e Holger 
Krahmer

Alteração 176
Artigo 10, nº 1 bis (novo)

1 bis. Quem desejar utilizar alegações de 
saúde que não se insiram no âmbito de 
aplicação dos artigos 12º ou 13º notificará 
a autoridade competente  do
Estado-Membro, o mais tardar, quando o 
produto for pela primeira vez introduzido 
no mercado e  submeterá, para o efeito, um 
modelo do rótulo utilizado para o produto, 
juntamente com o projecto do material 
publicitário.
Se se afigurar necessário em resultado o 
controlo, a autoridade competente  do 
Estado-Membro pode exigir que o produtor 
ou importador apresente estudos e dados 
científicos que demonstrem que a alegação 
de saúde utilizada preenche os requisitos do 
presente regulamento. A notificação e os 
documentos de substanciação da alegação 
serão transmitidos à Comissão, para 
tomada de decisão. Caso a alegação seja 
rejeitada, o produtor ou importador do 
produto será convidado a alterar/suprimir a 
alegação no rótulo ou no material 
publicitário dentro de um prazo adequado.

Or. en

Justificação

Segundo o nº 1 do artigo 10º, as alegações de saúde só podem ser utilizadas se forem 
autorizadas em conformidade com as disposições do regulamento. Todavia, esta 
proibição é demasiado abrangente na medida em que ela incide igualmente sobre dados 
reconhecidos e cientificamente comprovados que não induzem o consumidor em erro. O 
processo de autorização previsto na proposta de regulamento é, além disso, burocrático, 
inexequível e inaceitável à luz da Estratégia de Lisboa. Os operadores privados e 
especialmente as PME devem ter o direito de continuar a utilizar alegações de saúde que 
foram inteiramente reconhecidas ou cientificamente comprovadas a nível nacional, 
mesmo que não estejam incluídas na lista indicada no artigo 12º. É importante salientar 
que as PME não se poderão permitir o processo de autorização introduzido no artigo 
13º, pelo que necessitam de segurança jurídica para continuarem a usar estas alegações 



PE 353.660v01-00 102/206 AM\555844PT.doc

PT

de saúde. 

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 177
Artigo 10, nº 1 bis (novo)

1 bis. As alegações de saúde que não se 
enquadrem no âmbito dos artigos 12º e 13º 
devem ser notificadas à autoridade 
competente do Estado-Membro o mais 
tardar aquando da primeira colocação no 
mercado. Deverão ser igualmente 
apresentados um modelo da embalagem do 
produto e os projectos do material 
publicitário.
A autoridade competente do 
Estado-Membro, se considerar este 
elemento necessário para o 
acompanhamento do produto, pode 
solicitar ao fabricante ou ao importador 
que apresente estudos científicos e dados 
que provem que a alegação de saúde 
cumpre os requisitos da presente 
regulamentação. Se os estudos em questão 
tiverem sido publicados numa publicação 
facilmente acessível, bastará referir essa 
publicação.

Or. fr

Justificação

Pretende-se facilitar o acesso das PME às alegações funcionais que não figurem no 
registo europeu. Nesta óptica, não se impõe um procedimento europeu se o produto for 
comercializado num único Estado-Membro e propõe-se um processo de notificação que é 
utilizado há 25 anos para os alimentos destinados a uma alimentação específica.
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Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 178
Artigo 10, nº 2

2. As alegações de saúde apenas serão 
permitidas caso a seguinte informação se 
encontre incluída no rótulo:

Suprimido

(a) uma declaração indicando a 
importância de um regime alimentar 
equilibrado e de um modo de vida 
saudável;
(b) a quantidade do alimento e a forma de 
consumo necessárias para obter o alegado 
efeito benéfico;
(c) sempre que adequado, uma declaração 
dirigida às pessoas que devem evitar 
utilizar o alimento;
(d) sempre que adequado, um aviso para 
não exceder as quantidades do produto que 
podem representar um risco para a saúde.

Or. en

Alteração apresentada por Eija-Riitta Korhola

Alteração 179
Artigo 10, nº 2, parte introdutória

2. As alegações de saúde apenas serão 
permitidas caso a seguinte informação se 
encontre incluída no rótulo:

2. As alegações de saúde apenas serão 
permitidas caso a seguinte informação se 
encontre incluída no rótulo e/ou seja 
fornecida por outros meios de informação 
dos consumidores:

Or. en

Justificação

Outros meios de informação dos consumidores devem ser suficientes para alguns 
produtos, especialmente no caso de pequenas embalagens.
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Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 180
Artigo 10, nº 2, alínea a)

(a) uma declaração indicando a 
importância de um regime alimentar 
equilibrado e de um modo de vida 
saudável;

Suprimida

Or. en

Justificação

Atendendo a que se encontra previsto um processo de registo para todas as alegações de 
saúde que avalia a respectiva fundamentação científica, não há necessidade de 
estabelecer, expressamente, proibições específicas. Devem ser permitidas todas as 
alegações fundamentadas cientificamente.

Alteração apresentada por Eija-Riitta Korhola e Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 181
Artigo 10, nº 2, alínea a)

(a) uma declaração indicando a importância 
de um regime alimentar equilibrado e de um 
modo de vida saudável;

(a) quando adequado, uma declaração 
indicando a importância de um regime 
alimentar equilibrado e de um modo de vida 
saudável;

Or. en

Justificação

Algumas alegações de saúde podem não ter, por exemplo, qualquer relação com uma 
alimentação equilibrada.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken e Kartika 
Tamara Liotard

Alteração 182
Artigo 10, nº 2, alínea a)
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(a) uma declaração indicando a importância 
de um regime alimentar equilibrado e de um 
modo de vida saudável;

(a) uma declaração, num local de destaque 
no rótulo, indicando a importância de um 
regime alimentar equilibrado e de um modo 
de vida saudável;

Or. en

Justificação

A referência a um regime alimentar equilibrado e um modo de vida saudável deve 
constar, muito claramente, do rótulo.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 183
Artigo 10, nº 2, alínea b)

(b) a quantidade do alimento e a forma de 
consumo necessárias para obter o alegado 
efeito benéfico;

(b) eventualmente, a quantidade do alimento 
e a forma de consumo necessárias para obter 
o alegado efeito benéfico;

Or. de

Justificação

Não há qualquer razão aparente para que as alegações de saúde devam 
obrigatoriamente conter referências gerais à importância de uma vida saudável ou dados 
sobre as quantidades a ingerir e o ritmo de consumo, enquanto informações semelhantes, 
em especial as advertências, só eventualmente devam ser incluídas.

Alteração apresentada por Holger Krahmer, John Bowis, Horst Schnellhardt e Martin 
Callanan

Alteração 184
Artigo 11

Alegações de saúde implícitas Suprimido
1. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde implícitas:
(a) alegações que fazem referência a 
benefícios gerais e não específicos do 
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nutriente ou alimentos para uma boa saúde 
ou bem-estar geral;
(b) alegações que façam referência a 
funções psicológicas e comportamentais;
(c) sem prejuízo do disposto na Directiva
96/8/CE, as alegações que façam referência 
a emagrecimento ou ao controlo do peso, 
ou à eventual velocidade ou quantidade de 
perda de peso resultante da sua utilização, 
ou a qualquer redução do apetite ou 
saciedade fácil, ou ainda à redução da 
energia disponível através do regime 
alimentar;
(d) as alegações que façam referência ao 
aconselhamento de médicos ou outros 
profissionais da saúde, ou respectivas 
associações profissionais ou caritativas, ou 
que sugiram que a saúde pode ser afectada 
pelo facto de não se consumir o alimento.
2. Sempre que adequado, a Comissão, após 
ter consultado previamente a Autoridade, 
deverá publicar orientações 
pormenorizadas para a execução do 
presente artigo.

Or. de
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Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 185
Artigo 11

1. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde implícitas:

Serão permitidas alegações de saúde 
implícitas para utilização no mercado 
comunitário se forem objecto de uma 
avaliação científica harmonizada por parte 
da Autoridade.

(a) alegações que fazem referência a 
benefícios gerais e não específicos do 
nutriente ou alimentos para uma boa saúde 
ou bem-estar geral;
(b) alegações que façam referência a 
funções psicológicas e comportamentais;
(c) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência 
a emagrecimento ou ao controlo do peso, 
ou à eventual velocidade ou quantidade de 
perda de peso resultante da sua utilização, 
ou a qualquer redução do apetite ou 
saciedade fácil, ou ainda à redução da 
energia disponível através do regime 
alimentar;
(d) as alegações que façam referência ao 
aconselhamento de médicos ou outros 
profissionais da saúde, ou respectivas 
associações profissionais ou caritativas, ou 
que sugiram que a saúde pode ser afectada 
pelo facto de não se consumir o alimento.
2. Sempre que adequado, a Comissão, após 
ter consultado previamente a Autoridade, 
deverá publicar orientações 
pormenorizadas para a execução do 
presente artigo.

Or. en
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Justificação

Atendendo a que se encontra previsto um processo de registo para todas as alegações de 
saúde que avalia a respectiva fundamentação científica, não há necessidade de 
estabelecer, expressamente, proibições específicas. Devem ser permitidas todas as 
alegações fundamentadas cientificamente. A presente alteração é coerente com o 
considerando 14, que define o princípio  da avaliação científica de todas  as alegações 
de saúde implícitas por parte da Autoridade.

Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 186
Artigo 11

Artigo 11º Artigo 11º

Alegações de saúde implícitas Restrições à utilização de determinadas 
alegações de saúde 

1. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde implícitas:

1. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde:

(a) alegações que fazem referência a 
benefícios gerais e não específicos do 
nutriente ou alimentos para uma boa saúde 
ou bem-estar geral;

(a) alegações que sugiram que a saúde pode 
ser afectada pelo facto de não se consumir 
o alimento;

(b) alegações que façam referência a 
funções psicológicas e comportamentais;

(b) alegações que façam referência à 
velocidade ou quantidade de perda de peso;

(c) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência 
a emagrecimento ou ao controlo do peso, 
ou à eventual velocidade ou quantidade de 
perda de peso resultante da sua utilização, 
ou a qualquer redução do apetite ou 
saciedade fácil, ou ainda à redução da 
energia disponível através do regime 
alimentar;

Suprimida

(d) as alegações que façam referência ao 
aconselhamento de médicos ou outros 
profissionais da saúde, ou respectivas 
associações profissionais ou caritativas, ou 
que sugiram que a saúde pode ser afectada 
pelo facto de não se consumir o alimento.

Suprimida

2. Sempre que adequado, a Comissão, após 2. As seguintes alegações de saúde só são 
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ter consultado previamente a Autoridade, 
deverá publicar orientações 
pormenorizadas para a execução do 
presente artigo.

autorizadas mediante a concessão explícita 
da autorização referida no nº 1 do artigo 
10º e nº 1 do artigo 13º:

(a) alegações que façam referência a 
benefícios gerais e não específicos do 
nutriente ou alimentos para uma boa saúde 
ou bem-estar geral;
(b) alegações que façam referência a 
funções psicológicas e comportamentais;
(c) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência 
a emagrecimento ou ao controlo do peso, 
ou a qualquer redução do apetite ou 
saciedade fácil, ou ainda à redução da 
energia disponível através do regime 
alimentar;
(d) alegações nutricionais, de saúde ou 
outras que sugiram que um produto possui 
um particular valor nutricional para as 
crianças;
3. As alegações que fazem referência ao 
aconselhamento de médicos ou outros 
profissionais da saúde, ou respectivas 
associações profissionais ou caritativas, são 
autorizadas apenas no caso de:
(a) a alegação ser emitida por uma 
organização reconhecida pelas autoridades 
nacionais comunitárias;
(b) existir um acordo escrito entre ambas 
as partes;
(c) os pormenores do esquema da 
recomendação serem publicados num 
suporte facilmente acessível (por exemplo, 
nos sítios Web das empresas ou das 
organizações reconhecidas).
4. Sempre que tal se justifique, a Comissão, 
após consulta da Autoridade, da indústria 
alimentar e dos consumidores, publicará as 
linhas directrizes detalhadas para a 
aplicação do nº 2.
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Or. en

Justificação

As crianças são muito vulneráveis à publicidade e os seus hábitos alimentares são 
facilmente influenciáveis por ela. Nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde no seu 
"Projecto de estratégia global em matéria de regimes alimentares, actividade física e 
saúde" recomenda especificamente "Práticas de comercialização responsáveis que 
apoiem a estratégia, em particular no que diz respeito à promoção e comercialização de 
alimentos com elevado teor em gorduras saturadas, açúcar ou sal, junto das crianças".

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 187
Artigo 11

Artigo 11º Artigo 11º

Alegações de saúde implícitas Restrições à utilização de determinadas 
alegações de saúde 

1. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde implícitas:

1.  Caso sejam utilizadas  alegações de 
saúde que fazem referência a benefícios 
gerais do alimento ou dos componentes do 
alimento para uma boa saúde ou bem-estar 
geral, estas devem ser formuladas por 
forma a reflectir as provas específicas em 
que a alegação se baseia e a percepção pelo 
consumidor. Os benefícios para a saúde 
não devem ultrapassar o âmbito das provas, 
confundir ou induzir em erro o 
consumidor.

(a) alegações que fazem referência a 
benefícios gerais e não específicos do 
nutriente ou alimentos para uma boa saúde 
ou bem-estar geral;
(b) alegações que façam referência a 
funções psicológicas e comportamentais;
(c) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência 
a emagrecimento ou ao controlo do peso, 
ou à eventual velocidade ou quantidade de 
perda de peso resultante da sua utilização, 
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ou a qualquer redução do apetite ou 
saciedade fácil, ou ainda à redução da 
energia disponível através do regime 
alimentar;
(d) as alegações que façam referência ao 
aconselhamento de médicos ou outros 
profissionais da saúde, ou respectivas 
associações profissionais ou caritativas, ou 
que sugiram que a saúde pode ser afectada 
pelo facto de não se consumir o alimento.
2. Sempre que adequado, a Comissão, após 
ter consultado previamente a Autoridade, 
deverá publicar orientações 
pormenorizadas para a execução do 
presente artigo.

2. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde:

(a) alegações que sugerem que a saúde 
pode ser afectada pelo facto de não se 
consumir o alimento;
(b) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência  
à velocidade ou quantidade de perda de 
peso resultante da sua utilização dos 
produtos que ostentam tais alegações;

3. As seguintes alegações de saúde só são 
autorizadas mediante a concessão explícita 
da autorização referida no nº 1 do artigo 
10º e nº 1 do artigo 13º:
(a) alegações que façam referência a 
funções psicológicas e comportamentais; 
(b) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência 
a emagrecimento ou ao controlo do peso, 
ou a qualquer redução do apetite ou 
saciedade fácil, ou ainda à redução da 
energia disponível através do regime 
alimentar; 
4. As alegações que façam referência a 
recomendações ou pareceres de médicos ou 
outros profissionais da saúde, ou 
respectivas associações profissionais ou 
caritativas, apenas podem ser utilizadas se 
respeitarem as orientações a desenvolver 
pela Comissão (data a indicar), em 
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conformidade com o procedimento definido 
no artigo 23º e após consulta dos 
representantes dos consumidores e da 
indústria ou outras partes interessadas.

Or. en

Justificação

A proibição de alegações que se referem a um bem-estar geral, a funções psicológicas, e 
gestão de peso são desproporcionadas. O regulamento proposto requer já que todas as 
alegações, quer directas, quer implícitas, sejam cientificamente substanciadas, 
entendidas pelos consumidores e não induzam em erro. O artigo11º deve ser alterado, 
por forma a ter devidamente em conta o facto de que as alegações feitas em 
conformidade com as condições gerias específicas definidas no presente regulamento 
não serão proibidas.  

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 188
Artigo 11

1. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde implícitas:

1. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde:

(a) alegações que fazem referência a 
benefícios gerais e não específicos do 
nutriente ou alimentos para uma boa saúde 
ou bem-estar geral;

(a) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência
à velocidade ou quantidade de perda de 
peso resultante da sua utilização dos 
produtos que ostentam tais alegações;;

(b) alegações que façam referência a 
funções psicológicas e comportamentais;

(b) alegações que sugerem que a saúde 
pode ser afectada pelo facto de não se 
consumir o alimento;

(c) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência 
a emagrecimento ou ao controlo do peso, 
ou à eventual velocidade ou quantidade de 
perda de peso resultante da sua utilização, 
ou a qualquer redução do apetite ou 
saciedade fácil, ou ainda à redução da 
energia disponível através do regime 
alimentar;
(d) as alegações que façam referência ao 
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aconselhamento de médicos ou outros 
profissionais da saúde, ou respectivas 
associações profissionais ou caritativas, ou 
que sugiram que a saúde pode ser afectada 
pelo facto de não se consumir o alimento.
2. Sempre que adequado, a Comissão, após 
ter consultado previamente a Autoridade, 
deverá publicar orientações 
pormenorizadas para a execução do 
presente artigo.

2. As seguintes alegações de saúde só são 
autorizadas mediante a concessão explícita 
da autorização referida no nº 1 do artigo 
10º e nº 1 do artigo 13º:

(a) alegações que façam referência a 
benefícios gerais e não específicos do 
nutriente ou alimentos para uma boa 
saúde;
(b) alegações que façam referência a 
funções psicológicas e comportamentais;
(c) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência 
a emagrecimento ou ao controlo do peso, 
ou a qualquer redução do apetite ou 
saciedade fácil, ou ainda à redução da 
energia disponível através do regime 
alimentar;
3. As alegações que façam referência ao 
aconselhamento de médicos ou outros 
profissionais da saúde, ou respectivas 
associações profissionais ou caritativas,  
são autorizadas apenas no caso de:
(a) a alegação ser emitida por uma 
organização reconhecida pelas autoridades 
nacionais comunitárias;
(b) existir um acordo escrito entre ambas as 
partes;
(c) os pormenores do esquema da 
recomendação serem publicados num 
suporte facilmente acessível (por exemplo, 
nos sítios Web das empresas ou das 
organizações reconhecidas).
4. Sempre que tal se justifique, a Comissão, 
após consulta da Autoridade, da indústria 
alimentar e dos consumidores, publicará as 
linhas directrizes detalhadas para a 
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aplicação dos nºs 2 e 3.

Or. en

Justificação

As alegações, incluindo as alegações de saúde, que são geralmente aceites pelos 
conhecimentos científicos e bem entendidas pelos consumidores devem poder ser 
utilizadas sem restrições injustificadas.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 189
Artigo 11, título

Alegações de saúde implícitas Limitações à utilização de certas alegações
de saúde implícitas

Or. de

Justificação

Há que ter em conta que certas alegações de saúde são geralmente aceites do ponto de 
vista científico e que por conseguinte devem poder ser autorizadas quando possam ser 
comprovadas.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 190
Artigo 11, Título

Artigo 11º Artigo 11º

Alegações de saúde implícitas Restrições à utilização de determinadas 
alegações de saúde 

Or. en

Justificação

No que se refere ao conteúdo deste artigo, "restrições à utilização de determinadas 
alegações de saúde", afigura-se o título correcto.
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken e Kartika 
Tamara Liotard

Alteração 191
Artigo 11º, título

Alegações de saúde implícitas Alegações proibidas

Or. en

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken e Kartika 
Tamara Liotard

Alteração 192
Artigo 11º, nº 1, frase introdutória

1. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde implícitas:

1. Não serão permitidas as seguintes 
alegações:

Or. en

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 193
Artigo 11º, nº 1, parágrafo 1

1. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde implícitas:

1. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde implícitas a menos que 
possam ser fundamentadas cientificamente: 

Or. en

Justificação

As restrições à utilização de alegações de saúde devem ser efectuadas com base em 
critérios científicos.
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Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 194
Artigo 11º, nº 1, parágrafo 1

1. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde implícitas:

1. As seguintes alegações de saúde 
implícitas serão permitidas exclusivamente 
se forem substanciadas pelo conhecimento 
científico:

Or. en

Justificação

Se as alegações forem substanciadas pelo conhecimento científico, os consumidores 
deverão poder tomar conhecimento delas.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 195
Artigo 11º, nº 1

1. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde implícitas:

1. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde:

(a) alegações que fazem referência a 
benefícios gerais e não específicos do 
nutriente ou alimentos para uma boa saúde 
ou bem-estar geral;

(a) alegações que suscitem a impressão de 
que a renúncia ao alimento em causa 
poderia afectar a saúde.

(b) alegações que façam referência a 
funções psicológicas e comportamentais;

(b) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência 
a emagrecimento ou ao controlo do peso, 
ou à eventual velocidade ou quantidade de 
perda de peso resultante da sua utilização,
ou a qualquer redução do apetite ou 
saciedade fácil, ou ainda à redução da 
energia disponível através do regime 
alimentar; a menos que possam ser 
fundamentadas cientificamente e 
notificadas nos termos do presente 
Regulamento;

(c) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência 
a emagrecimento ou ao controlo do peso, 

(c) as alegações que façam referência ao 
aconselhamento de médicos ou outros 
profissionais da saúde, ou respectivas 
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ou à eventual velocidade ou quantidade de 
perda de peso resultante da sua utilização, 
ou a qualquer redução do apetite ou 
saciedade fácil, ou ainda à redução da 
energia disponível através do regime 
alimentar;

associações profissionais ou caritativas, a 
menos que possam ser fundamentadas 
cientificamente e notificadas nos termos do 
presente Regulamento.

(d) as alegações que façam referência ao 
aconselhamento de médicos ou outros 
profissionais da saúde, ou respectivas 
associações profissionais ou caritativas, ou 
que sugiram que a saúde pode ser afectada 
pelo facto de não se consumir o alimento.

Or. en

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 196
Artigo 11º, nº 1

1. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde implícitas:

1. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde:

(a) alegações que fazem referência a 
benefícios gerais e não específicos do 
nutriente ou alimentos para uma boa saúde 
ou bem-estar geral;

(a) alegações que fazem referência a 
benefícios gerais e não específicos do 
nutriente ou alimentos para uma boa saúde 
ou bem-estar geral, a menos que possam ser 
fundamentadas cientificamente;

(b) alegações que façam referência a funções 
psicológicas e comportamentais;

(b) alegações que façam referência a funções 
psicológicas e comportamentais, a menos 
que possam ser fundamentadas 
cientificamente;

(c) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência 
a emagrecimento ou ao controlo do peso, ou 
à eventual velocidade ou quantidade de 
perda de peso resultante da sua utilização, ou 
a qualquer redução do apetite ou saciedade 
fácil, ou ainda à redução da energia 
disponível através do regime alimentar;

(c) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência 
a emagrecimento ou ao controlo do peso, ou 
à eventual velocidade ou quantidade de 
perda de peso resultante da sua utilização, ou 
a qualquer redução do apetite ou saciedade 
fácil, ou ainda à redução da energia 
disponível através do regime alimentar, a 
menos que possam ser fundamentadas 
cientificamente;

(d) as alegações que façam referência ao 
aconselhamento de médicos ou outros 

(d) as alegações que façam referência ao 
aconselhamento de médicos ou outros 
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profissionais da saúde, ou respectivas 
associações profissionais ou caritativas, ou 
que sugiram que a saúde pode ser afectada 
pelo facto de não se consumir o alimento.

profissionais da saúde, ou respectivas 
associações profissionais ou caritativas, ou 
que sugiram que a saúde pode ser afectada 
pelo facto de não se consumir o alimento. 
Esta restrição não se aplica às alegações 
fundamentadas cientificamente que façam 
referência ao aconselhamento dado por 
organizações ou associações caritativas 
oficialmente reconhecidas pelas 
autoridades nacionais.

Or. en

Justificação

Concordamos com a abordagem da Comissão relativamente às alegações enganosas, 
falsas e implícitas; porém, se for possível fundamentar cientificamente uma alegação e 
provar que ela é verdadeira, a sua utilização não deve ser proibida. Além disso, não se 
deve impedir as organizações ou associações caritativas oficialmente reconhecidas pelas 
autoridades nacionais de fazer alegações fundamentadas cientificamente.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 197
Artigo 11, nº 1, introdução e alíneas a) e b)

1. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde implícitas:

1. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde implícitas:

(a) alegações que fazem referência a 
benefícios gerais e não específicos do 
nutriente ou alimentos para uma boa saúde 
ou bem-estar geral;

(a) alegações que, por alusão directa, fazem 
referência a benefícios gerais e não 
específicos do nutriente ou alimentos para a
boa saúde ou bem-estar geral, se forem de 
natureza a enganar o consumidor;

(b) alegações que façam referência a funções 
psicológicas e comportamentais;

(b) alegações que façam referência a funções 
psicológicas e comportamentais, se forem de 
natureza a enganar o consumidor;

Or. de

Justificação

O artigo 11º deve ser suprimido basicamente pelas mesmas razões que o artigo 4º da 
proposta de regulamento.
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As proibições contidas no artigo 11º são expressão de convicções políticas em matéria de 
saúde pelo que não devem, enquanto tal, ser cobertas pela base jurídica do artigo 95º do 
Tratado CE. Igualmente, são contrárias ao princípio de que as alegações correctas e 
cientificamente comprováveis devem ser autorizadas, bem como ao princípio, segundo o 
qual não existem bons ou maus alimentos, apenas bons ou maus hábitos alimentares. 
Além disso, não representam qualquer harmonização da legislação no sector alimentar, 
uma vez que em nenhum Estado-Membro da UE existem disposições desta natureza.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 198
Artigo 11, nº 1, alínea a)

(a) alegações que fazem referência a 
benefícios gerais e não específicos do 
nutriente ou alimentos para uma boa saúde 
ou bem-estar geral;

(a) alegações que fazem referência a 
benefícios gerais e não específicos do 
nutriente ou alimentos para uma boa saúde 
ou bem-estar geral, a menos que possam ser 
cientificamente comprovadas;

Or. de

Justificação

Há que ter em conta que certas alegações de saúde são geralmente aceites do ponto de 
vista científico e que por conseguinte devem poder ser autorizadas quando possam ser 
comprovadas.
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Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 199
Artigo 11, nº 1, alínea b)

(b) alegações que façam referência a funções 
psicológicas e comportamentais;

(b) alegações que façam referência a funções 
psicológicas e comportamentais, a menos 
que possam ser cientificamente 
comprovadas;

Or. de

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 200
Artigo 11º, nº 1, alínea (c)

(c) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência 
a emagrecimento ou ao controlo do peso, 
ou à eventual velocidade ou quantidade de 
perda de peso resultante da sua utilização, 
ou a qualquer redução do apetite ou 
saciedade fácil, ou ainda à redução da 
energia disponível através do regime 
alimentar;

(c) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência 
à velocidade ou quantidade de perda de 
peso;

Or. en

Justificação

Se as alegações forem substanciadas pelo conhecimento científico, os consumidores 
deverão poder tomar conhecimento delas.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 201
Artigo 11, nº 1, alínea c)

(c) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência 
a emagrecimento ou ao controlo do peso, ou 
à eventual velocidade ou quantidade de 

(c) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência 
a emagrecimento ou ao controlo do peso, ou 
à eventual velocidade ou quantidade de 
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perda de peso resultante da sua utilização, ou 
a qualquer redução do apetite ou saciedade 
fácil, ou ainda à redução da energia 
disponível através do regime alimentar;

perda de peso resultante da sua utilização, ou 
a qualquer redução do apetite, ou ainda à 
redução da energia disponível através do 
regime alimentar;

Or. fr

Justificação

O conceito de saciedade, "não ter fome entre duas refeições", encontra-se claramente 
definido a nível científico. Uma vez que existe um dossier científico sobre esta questão, 
deve o mesmo poder ser submetido à apreciação da Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos e da Comissão.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 202
Artigo 11, nº 1, alínea c)

(c) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência 
a emagrecimento ou ao controlo do peso, ou 
à eventual velocidade ou quantidade de 
perda de peso resultante da sua utilização, 
ou a qualquer redução do apetite ou 
saciedade fácil, ou ainda à redução da 
energia disponível através do regime 
alimentar;

(c) as alegações que façam referência a 
emagrecimento ou ao controlo do peso, ou à 
eventual velocidade ou quantidade de perda 
de peso resultante da sua utilização;

Or. nl

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 203
Artigo 11, nº 1, alínea c)

(c) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência 
a emagrecimento ou ao controlo do peso, ou 
à eventual velocidade ou quantidade de 
perda de peso resultante da sua utilização, ou 
a qualquer redução do apetite ou saciedade 
fácil, ou ainda à redução da energia 

(c) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência 
a emagrecimento ou ao controlo do peso, ou 
à eventual velocidade ou quantidade de 
perda de peso resultante da sua utilização, ou 
a qualquer redução do apetite ou saciedade 
fácil, ou ainda à redução da energia 
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disponível através do regime alimentar; disponível através do regime alimentar, a 
menos que possam ser cientificamente 
comprovadas;

Or. de

Alteração apresentada por Phillip Whitehead, Linda McAvan e John Bowis

Alteração 204
Artigo 11º, nº 1, alínea (c)

(c) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência 
a emagrecimento ou ao controlo do peso, ou 
à eventual velocidade ou quantidade de 
perda de peso resultante da sua utilização, ou 
a qualquer redução do apetite ou saciedade 
fácil, ou ainda à redução da energia 
disponível através do regime alimentar;

(c) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência 
a emagrecimento ou ao controlo do peso, ou 
à eventual velocidade ou quantidade de 
perda de peso resultante da sua utilização, ou 
a qualquer redução do apetite ou saciedade 
fácil, ou ainda à redução da energia 
disponível através do regime alimentar. 
Todavia, esta disposição não é aplicável aos 
sistemas de controlo de regime alimentar 
que são marcas registadas;

Or. en

Justificação

Este artigo não tem por escopo declarar ilegais os sistemas do controlo de regime 
alimentar do tipo “weight watchers” que estão bem implantados na Europa e 
proporcionam mecanismos fidedignos para a perda de peso. Isto inclui a rotulagem de 
produtos quando o seu papel de redução de peso for apresentado claramente no contexto 
do programa.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 205
Artigo 11º, nº 1, alínea (d)

(d) as alegações que façam referência ao 
aconselhamento de médicos ou outros 
profissionais da saúde, ou respectivas 
associações profissionais ou caritativas, ou 
que sugiram que a saúde pode ser afectada 
pelo facto de não se consumir o alimento.

Suprimido
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Or. en

Alteração apresentada por Phillip Whitehead, Linda McAvan e Martin Callanan

Alteração 206
Artigo 11º, nº 1, alínea (d)

(d) as alegações que façam referência ao 
aconselhamento de médicos ou outros 
profissionais da saúde, ou respectivas 
associações profissionais ou caritativas, ou 
que sugiram que a saúde pode ser afectada 
pelo facto de não se consumir o alimento.

(d) as alegações que façam referência ao 
aconselhamento de médicos ou outros 
profissionais da saúde, ou respectivas 
associações profissionais ou caritativas, ou 
que sugiram que a saúde pode ser afectada 
pelo facto de não se consumir o alimento. 
Esta restrição não é aplicável às restrições 
feitas por organizações reconhecidas, tais 
como associações caritativas de saúde 
envolvidas na promoção da saúde pública e 
na educação do consumidor no que diz 
respeito ao regime alimentar e estilo de 
vida;

Or. en

Justificação

As associações entre organizações caritativas e produtores alimentares podem 
permitir-lhes conseguir quantias substanciais para investir na investigação, educação 
sanitária, tratamento e iniciativas de reabilitação. Relações deste tipo também ajudam a 
sensibilizar o público para as organizações caritativas e o seu trabalho e frequentemente 
são associadas às campanhas de recolha de fundos mensagens essenciais em matéria de 
saúde que alcançam uma vasta audiência. As alegações feitas no contexto de tais 
associações e campanhas não devem ser proibidas quando forem feitas por organizações 
reconhecidas envolvidas na promoção da saúde pública e na educação do consumidor no 
que diz respeito ao regime alimentar e estilo de vida.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Jillian Evans

Alteração 207
Artigo 11º, nº 1, alínea (d)

(d) as alegações que façam referência ao 
aconselhamento de médicos ou outros 

(d) as alegações que façam referência ao 
aconselhamento de médicos ou outros 
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profissionais da saúde, ou respectivas 
associações profissionais ou caritativas, ou 
que sugiram que a saúde pode ser afectada 
pelo facto de não se consumir o alimento.

profissionais da saúde, ou respectivas 
associações profissionais ou caritativas, 
excepto se existir uma relação certa e clara 
entre o nutriente ou ingrediente específicos 
e o respectivo aconselhamento por parte 
das associações profissionais ou caritativas 
independentes, ou que sugiram que a saúde 
pode ser afectada pelo facto de não se 
consumir o alimento.

Or. en

Justificação

Actualmente, a base para as alegações que façam referência ao aconselhamento de 
profissionais de saúde ou que tenham o aval de associações caritativas não é clara para 
o consumidor. O aconselhamento/aval pode ser prestado por motivos de saúde ou 
financeiros mas o consumidor não tem meios de o saber. Por conseguinte, deve existir 
uma relação clara entre o alimento e o motivo do aconselhamento/aval.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 208
Artigo 11, nº 1, alínea d) bis (nova)

(d bis) alegações nutricionais, de saúde ou 
outras que sugiram que um produto possui 
um valor nutricional particular para as 
crianças, excepto se em conformidade com 
o nº 1 do artigo 4º;

Or. nl

Alteração apresentada por Genowefa Grabowska

Alteração 209
Artigo 11º, nº 1, alínea (d) bis (nova)

(d bis) Alegações nutricionais, de saúde ou 
outras que sugiram que um produto possui 
um particular valor nutricional para as 
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crianças, excepto se em conformidade com 
o nº 1 do artigo 4º;

Or. en

Justificação

As crianças são muito vulneráveis à publicidade e os seus hábitos alimentares são 
facilmente influenciáveis por ela. Nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde no seu 
"Projecto de estratégia global em matéria de regimes alimentares, actividade física e 
saúde" recomenda especificamente "Práticas de comercialização responsáveis que 
apoiem a estratégia, em particular no que diz respeito à promoção e comercialização de 
alimentos com elevado teor em gorduras saturadas, açúcar ou sal, junto das crianças".

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 210
Artigo 11, nº 1, alínea d) bis (nova)

(d bis) alegações que se destinem 
exclusivamente a crianças.

Or. de

Justificação

Há que excluir a possibilidade de as crianças constituírem um grupo-alvo das alegações 
de saúde.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 211
Artigo 11, nº 1, alínea d) bis (nova)

d bis) alegações sobre a saúde dirigidas 
exclusiva ou principalmente às crianças.

Or. el

Justificação

As crianças constituem uma grande e especial categoria de consumidores que, no 
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entanto, é sensível e facilmente influenciável por alegações enganosas. 

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 212
Artigo 11º, nº 1 bis (novo)

1 bis. Não são permitidas as seguintes 
alegações implícitas: alegações onde se 
sugere que não consumir o alimento em 
questão pode ser prejudicial à saúde; 
alegações que façam referência ao 
aconselhamento de médicos ou outros 
profissionais da saúde, ou respectivas 
associações profissionais ou caritativas, a 
menos que tenham origem em organizações 
reconhecidas a nível nacional pela 
Autoridade.

Or. en

Justificação

Se as alegações forem substanciadas pelo conhecimento científico, os consumidores 
deverão poder tomar conhecimento delas.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 213
Artigo 11º, nº 2

2. Sempre que adequado, a Comissão, após 
ter consultado previamente a Autoridade, 
deverá publicar orientações pormenorizadas 
para a execução do presente artigo.

2. Sempre que adequado, a Comissão, após 
ter consultado previamente a Autoridade e 
as organizações representativas da 
indústria alimentar e dos consumidores, 
deverá publicar orientações pormenorizadas 
para a execução do presente artigo.

Or. en
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Justificação

É conveniente que a Comissão também consulte as partes interessadas e faça uso do 
conhecimento que elas possuem.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 214
Artigo 11, nº 2

2. Sempre que adequado, a Comissão, após 
ter consultado previamente a Autoridade, 
deverá publicar orientações pormenorizadas 
para a execução do presente artigo.

2. Sempre que adequado, a Comissão, após 
ter consultado previamente a Autoridade, 
deverá publicar orientações pormenorizadas 
para a execução do presente artigo, 
elaboradas em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 23º.

Or. fr

Justificação

É oportuno esclarecer que a elaboração destas orientações deve seguir um procedimento 
de comitologia.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika 
Tamara Liotard e Dimitrios Papadimoulis

Alteração 215
Artigo 11º bis (novo)

Artigo 11º bis
Proibição de alegações dirigidas às 

crianças
As alegações nutricionais, de saúde ou 
outras no âmbito da presente directiva não 
podem ser dirigidas exclusivamente ou em 
primeiro lugar às crianças. Não serão 
admissíveis quaisquer alegações 
nutricionais, de saúde ou outras no âmbito 
da presente directiva relativas a qualquer 
produto abrangido pelo campo de aplicação 
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da Directiva 91/321/CEE da Comissão, de 
14 de Maio de 1991, relativa às fórmulas 
para lactentes e fórmulas de transição1, ou 
da Directiva 96/5/CE, Euratom da 
Comissão, de 16 de Fevereiro de 1996, 
relativa aos alimentos à base de cereais e 
aos alimentos para bebés destinados a 
lactentes e crianças jovens2.
___________________

1 JO L 175 de 4.7.1991, p. 35
2 JO L 49 de 28.2.1996, p. 17

Or. en

Justificação

As crianças são muito vulneráveis à publicidade e os seus hábitos alimentares são 
facilmente influenciáveis por ela. Nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde no seu 
"Projecto de estratégia global em matéria de regimes alimentares, actividade física e 
saúde" recomenda especificamente "Práticas de comercialização responsáveis que 
apoiem a estratégia, em particular no que diz respeito à promoção e comercialização de 
alimentos com elevado teor em gorduras saturadas, açúcar ou sal, junto das crianças".

A fim de impedir a substituição da aleitação pelas fórmulas para lactentes, é necessário 
impedir que sejam feitas alegações relativas a estes produtos de substituição, em 
conformidade com a resolução 55.25 da Assembleia da OMS, de Maio de 2002, que 
exorta os seus Estados-Membros a assegurar que a introdução de intervenções 
micronutrientes e a comercialização de suplementos nutricionais não substitui nem mina 
o apoio à prática sustentável da aleitação exclusiva e da alimentação complementar 
optimizada (OMS, 55.25, Maio de 2002).

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 216
Artigo 12º, nº 1

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 10º, podem ser feitas as alegações de 
saúde que descrevem o papel de um 
nutriente ou de outra substância no 
crescimento, no desenvolvimento e nas 
funções normais do organismo, que se 
baseiam em dados científicos geralmente 
aceites e são bem compreendidas pelo 
consumidor médio, desde que estejam 

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 10º, podem ser feitas as alegações de 
saúde que descrevem o papel de um 
nutriente ou de outra substância no 
crescimento, no desenvolvimento e nas 
funções normais do organismo, que se 
baseiam em dados científicos geralmente 
aceites e são bem compreendidas pelo 
consumidor médio, desde que exemplos 
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incluídas na lista prevista no nº 2. ilustrativos da relação entre o nutriente ou
outra substância e a saúde sejam incluídos
na lista prevista no nº 2.

Or. en

Justificação

Estabelecer a redacção exacta de uma alegação de saúde resultará num gravame 
burocrático e moroso de vulto porquanto os operadores económicos terão de apresentar 
um requerimento para cada alteração à redacção da alegação. Além do mais, tal 
ultrapassaria em larga medida o esforço legítimo para melhorar a protecção do 
consumidor. Por conseguinte, a lista das alegações autorizadas só deve conter exemplos 
ilustrativos com o mesmo significado. Os operadores económicos poderão então usar, no 
seu âmbito de responsabilidade, alegações com o mesmo significado.

Alteração apresentada por Martin Callanan e Ria Oomen-Ruijten

Alteração 217
Artigo 12º, nº 1

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 10º, podem ser feitas as alegações de 
saúde que descrevem o papel de um 
nutriente ou de outra substância no 
crescimento, no desenvolvimento e nas 
funções normais do organismo, que se 
baseiam em dados científicos geralmente 
aceites e são bem compreendidas pelo 
consumidor médio, desde que estejam 
incluídas na lista prevista no nº 2.

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 10º, podem ser feitas as alegações de 
saúde que descrevem o papel de um 
nutriente ou de outra substância no 
crescimento, no desenvolvimento e nas 
funções normais do organismo, que se 
baseiam em conhecimento científico aceite
e são bem compreendidas pelo consumidor 
médio, desde que a relação entre o 
nutriente ou outra substância e a saúde
esteja incluída na lista prevista no nº 2.

Or. en

Justificação

É vital que os fabricantes possam adaptar o modo como comunicam os dados científicos 
e a redacção da alegação às diversas línguas para que a alegação possa ser facilmente 
compreendida num contexto particular/situação nacional. O sector industrial deve ter 
capacidade para rever, permanentemente, as respectivas alegações e mensagens no que 
diz respeito à respectiva inteligibilidade por parte dos consumidores. Por conseguinte, a 
solução óptima consiste em elaborar uma lista das relações entre os 
nutrientes/substâncias e não uma lista de alegações.
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Jillian Evans

Alteração 218
Artigo 12º, nº 1

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 10º, podem ser feitas as alegações de 
saúde que descrevem o papel de um 
nutriente ou de outra substância no 
crescimento, no desenvolvimento e nas 
funções normais do organismo, que se 
baseiam em dados científicos geralmente 
aceites e são bem compreendidas pelo 
consumidor médio, desde que estejam 
incluídas na lista prevista no nº 2.

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 10º, podem ser feitas as alegações de 
saúde que descrevem o papel de um 
nutriente ou de outra substância no 
crescimento, no desenvolvimento e nas 
funções normais do organismo, que se 
baseiam em dados científicos geralmente 
aceites, tendo em consideração a 
composição dos alimentos integrais, e que 
são bem compreendidas pelo consumidor 
médio, desde que estejam incluídas na lista 
prevista no nº 2.

Or. en

Justificação

A redacção proposta deste artigo parece excluir as alegações de saúde que descrevem o 
papel geralmente aceite de alguns alimentos integrais, tais como fruta, vegetais e cereais 
integrais. Esta restrição não se justifica e o artigo deve ser alterado em consonância.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 219
Artigo 12º, nº 1

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 10º, podem ser feitas as alegações de 
saúde que descrevem o papel de um 
nutriente ou de outra substância no 
crescimento, no desenvolvimento e nas 
funções normais do organismo, que se 
baseiam em dados científicos geralmente
aceites e são bem compreendidas pelo 
consumidor médio, desde que estejam 
incluídas na lista prevista no nº 2.

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 10º, podem ser feitas as alegações de 
saúde que descrevem o papel de um 
nutriente ou de outra substância no 
crescimento, no desenvolvimento e nas 
funções do organismo, que se baseiam em 
conhecimento científico geralmente aceite e 
são bem compreendidas pelo consumidor 
médio, desde que tenham por base a lista 
prevista no nº 2.

Or. en
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Justificação

Uma lista contendo alegações bem fundamentadas reduzirá o impacto burocrático da 
regulamentação proposta para as PME causado pelos extensos processos de 
autorização. Essa lista também reduzirá os encargos para a Autoridade. Porém, para 
assegurar que esta lista será tão exaustiva quanto possível, não deve ser autorizado só 
aos Estados-Membros mas também às partes interessadas pertinentes (isto é, grupos de 
consumidores e indústria) propor alegações para esta lista.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 220
Artigo 12, nº 1

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 10º, podem ser feitas as alegações de 
saúde que descrevem o papel de um 
nutriente ou de outra substância no 
crescimento, no desenvolvimento e nas 
funções normais do organismo, que se 
baseiam em dados científicos geralmente 
aceites e são bem compreendidas pelo 
consumidor médio, desde que estejam 
incluídas na lista prevista no nº 2.

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 10º, podem ser feitas as alegações de 
saúde que descrevem o papel de um 
nutriente ou de outra substância no 
crescimento, no desenvolvimento e nas 
funções normais do organismo, que se 
baseiam em dados científicos geralmente 
aceites e suficientemente comprovados e
que são bem compreendidas pelo 
consumidor médio, desde que estejam 
incluídas na lista prevista no nº 2.

Or. de

Justificação

A presente alteração visa assegurar, para lá da referência a dados científicos suficientes, 
requisitos razoáveis e exequíveis relativamente ao fundamento científico (restante texto 
da justificação não se aplica à versão portuguesa).

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 221
Artigo 12º, nº 1

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 10º, podem ser feitas as alegações de 
saúde que descrevem o papel de um 
nutriente ou de outra substância no 
crescimento, no desenvolvimento e nas 

1. Em derrogação ao procedimento de 
autorização referido no nº 1 do artigo 10º, 
podem ser feitas as alegações de saúde que 
descrevem o papel de um nutriente ou de 
outra substância no crescimento, no 
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funções normais do organismo, que se 
baseiam em dados científicos geralmente 
aceites e são bem compreendidas pelo 
consumidor médio, desde que estejam 
incluídas na lista prevista no nº 2.

desenvolvimento e nas funções do 
organismo, que se baseiam em 
conhecimento científico geralmente aceite e 
são bem compreendidas pelo consumidor 
médio, desde que tenham por base a lista 
prevista no nº 2.

Or. en

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 222
Artigo 12º, nº 1

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 10º, podem ser feitas as alegações de 
saúde que descrevem o papel de um 
nutriente ou de outra substância no 
crescimento, no desenvolvimento e nas 
funções normais do organismo, que se 
baseiam em dados científicos geralmente 
aceites e são bem compreendidas pelo 
consumidor médio, desde que estejam 
incluídas na lista prevista no nº 2.

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 10º, podem ser feitas as alegações de 
saúde que descrevem o papel de um 
nutriente ou de outra substância no 
crescimento, no desenvolvimento e nas 
funções normais do organismo, que se 
baseiam em conhecimento científico aceite
e são bem compreendidas pelo consumidor 
médio, desde que estejam incluídas na lista 
prevista no nº 2.

Or. en

Justificação

A expressão "dados geralmente aceites" ainda não foi definida. A alteração pretende 
esclarecer este ponto.

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 223
Artigo 12º, nº 1

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 10º, podem ser feitas as alegações de 
saúde que descrevem o papel de um 
nutriente ou de outra substância no 
crescimento, no desenvolvimento e nas 

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 10º, podem ser feitas as alegações de 
saúde que descrevem o papel de um 
alimento, nutriente ou de outra substância 
no crescimento, no desenvolvimento e nas 
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funções normais do organismo, que se 
baseiam em dados científicos geralmente 
aceites e são bem compreendidas pelo 
consumidor médio, desde que estejam 
incluídas na lista prevista no nº 2.

funções normais do organismo, que se 
baseiam em dados científicos geralmente 
aceites e são bem compreendidas pelo 
consumidor visado, desde que estejam 
incluídas na lista prevista no nº 2. 

Or. en

Justificação

A lista de alegações que se baseiam em dados científicos geralmente aceites deve incluir 
as alegações relativas a alimentos dos quais sabemos que possuem efeitos de redução do 
risco de certas doenças, como o papel da fruta e dos legumes na redução do risco de 
certos cancros. Frequentemente as alegações visam grupos ou subgrupos específicos da 
população que podem ter maiores conhecimentos do que o consumidor médio 
relativamente a um alimento, nutriente ou substância específicos.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Martin Callanan e Avril Doyle

Alteração 224
Artigo 12º, nº 2

2. Os Estados-Membros deverão fornecer à 
Comissão listas de alegações, tal como 
referidas no nº 1, o mais tardar até ... [último 
dia do mês de adopção do presente 
regulamento + 1 ano].

2. Os Estados-Membros deverão fornecer à 
Comissão listas de relações, tal como 
referidas no nº 1, o mais tardar até ... [último 
dia do mês de adopção do presente 
regulamento + 1 ano].

A Comissão deverá adoptar, em 
conformidade com o procedimento referido 
no artigo 23º e após consulta da Autoridade, 
uma lista comunitária de alegações 
permitidas, tal como referido no nº 1, 
descrevendo o papel de um nutriente ou 
outra substância no crescimento, no 
desenvolvimento e nas funções normais do 
organismo, o mais tardar até ... [último dia 
do mês de adopção do presente regulamento 
+ 3 anos].

A Comissão deverá adoptar, em 
conformidade com o procedimento referido 
no artigo 23º e após consulta da Autoridade, 
uma lista comunitária de relações, tal como 
referido no nº 1, descrevendo o papel de um 
nutriente ou outra substância no 
crescimento, no desenvolvimento e nas 
funções normais do organismo, o mais tardar 
até ... [último dia do mês de adopção do 
presente regulamento + 3 anos].

As alterações à lista deverão ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento 
referido no artigo 23º, sob iniciativa da 
Comissão ou a pedido de um 
Estado-Membro.

As alterações à lista deverão ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento 
referido no nº 2 do artigo 23º, sob iniciativa 
da Comissão ou a pedido de um 
Estado-Membro.
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Or. en

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 225
Artigo 12º, nº 2, parágrafos 1 e 2

2. Os Estados-Membros deverão fornecer à 
Comissão listas de alegações, tal como 
referidas no nº 1, o mais tardar até ... [último 
dia do mês de adopção do presente 
regulamento + 1 ano].

2. Os Estados-Membros e as partes 
interessadas (nomeadamente grupos de 
consumidores e representantes da 
indústria) deverão fornecer à Comissão 
listas de relações dieta/saúde, tal como 
referidas no nº 1, o mais tardar até ... [último 
dia do mês de adopção do presente 
regulamento + 1 ano].

A Comissão deverá adoptar, em 
conformidade com o procedimento referido 
no artigo 23º e após consulta da Autoridade, 
uma lista comunitária de alegações
permitidas, tal como referido no nº 1, 
descrevendo o papel de um nutriente ou 
outra substância no crescimento, no 
desenvolvimento e nas funções normais do 
organismo, o mais tardar até ... [último dia 
do mês de adopção do presente regulamento 
+ 3 anos].

A Comissão deverá adoptar, em 
conformidade com o procedimento referido 
no artigo 23º e após consulta da Autoridade, 
uma lista comunitária de relações 
dieta/saúde permitidas, tal como referido no 
nº 1, descrevendo o papel de um nutriente ou 
outra substância no crescimento, no 
desenvolvimento e nas funções normais do 
organismo, o mais tardar até ... [último dia
do mês de adopção do presente regulamento 
+ 3 anos].

Or. en

Justificação

As partes interessadas deverão ter a oportunidade de fazer propostas à Comissão em 
matéria de relações dieta/saúde e modificações da lista. Por razões de carácter prático, 
a lista não deve conter a redacção exacta de uma alegação mas antes uma referência 
geral à relação dieta/saúde (por exemplo, cálcio - estabilização da densidade dos ossos).

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 226
Artigo 12, nº 2, parágrafos 1 e 2

2. Os Estados-Membros deverão fornecer à 
Comissão listas de alegações, tal como 

2. Após consulta das partes interessadas, os
Estados-Membros deverão fornecer à 
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referidas no nº 1, o mais tardar até ... [último 
dia do mês de adopção do presente 
regulamento + 1 ano].

Comissão listas das relações nutrientes ou 
outras substâncias/funções, tal como 
referidas no nº 1, o mais tardar até ... [último 
dia do mês de adopção do presente 
regulamento + 1 ano].

A Comissão deverá adoptar, em 
conformidade com o procedimento referido 
no artigo 23º e após consulta da Autoridade, 
uma lista comunitária de alegações
permitidas, tal como referido no nº 1, 
descrevendo o papel de um nutriente ou 
outra substância no crescimento, no 
desenvolvimento e nas funções normais do 
organismo, o mais tardar até ... [último dia 
do mês de adopção do presente regulamento 
+ 3 anos].

A Comissão deverá adoptar, em 
conformidade com o procedimento referido 
no artigo 23º e após consulta da Autoridade, 
uma lista comunitária das relações 
nutrientes ou outras substâncias/funções 
permitidas, tal como referido no nº 1, 
descrevendo o papel de um nutriente ou 
outra substância no crescimento, no 
desenvolvimento e nas funções normais do 
organismo, o mais tardar até ... [último dia 
do mês de adopção do presente regulamento 
+ 3 anos].

Or. fr

Justificação

É preferível adoptar uma lista das relações entre os nutrientes ou outras substâncias e as 
funções, em vez de uma lista de alegações, mais restritiva.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 227
Artigo 12º, nº 2, parágrafo 1

2. Os Estados-Membros deverão fornecer à 
Comissão listas de alegações, tal como 
referidas no nº 1, o mais tardar até ... [último 
dia do mês de adopção do presente 
regulamento + 1 ano].

2. Os Estados-Membros e as partes 
interessadas (nomeadamente grupos de 
consumidores e representantes da 
indústria) deverão fornecer à Comissão 
listas de alegações, tal como referidas no nº 
1, o mais tardar até ... [último dia do mês de 
adopção do presente regulamento + 1 ano].

Or. en
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Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 228
Artigo 12º, nº 3

3. A partir da data de entrada em vigor do 
presente regulamento até à adopção da lista 
referida no segundo parágrafo do nº 2, as 
alegações de saúde mencionadas no nº 1 
podem ser feitas sob responsabilidade dos 
operadores de empresas, desde que se 
encontrem em conformidade com o presente 
regulamento e com as disposições nacionais 
existentes que se lhes aplicam e sem 
prejuízo da adopção de medidas de 
salvaguarda, tal como referido no artigo 
22º.

3. A partir da data de entrada em vigor do 
presente regulamento até 12 meses após a
adopção da lista referida no segundo 
parágrafo do nº 2, as alegações de saúde 
mencionadas no nº 1 podem ser feitas sob 
responsabilidade dos operadores de 
empresas, desde que se encontrem em 
conformidade com o presente regulamento e 
com as disposições nacionais existentes que 
se lhes aplicam.

Or. en

Justificação

As alegações em questão descrevem um papel geralmente reconhecido de um nutriente 
ou outra substância, são compreendidas pelos consumidores e não são enganosas. Por 
isso, deve ser concedido um período de transição adequado à indústria alimentar para 
que possa escoar as existências e substituir os rótulos.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 229
Artigo 13

Alegações relativas à redução do risco de 
doença

Suprimido

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 2º da Directiva 2000/13/CE, as 
alegações relativas à redução do risco de 
doença podem ser feitas desde que tenham 
sido autorizadas em conformidade com o 
presente regulamento.
2. Para além dos requisitos gerais 
estabelecidos no presente regulamento e 
dos requisitos específicos do nº 1, o rótulo 
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das alegações de redução do risco de 
doença deve também ostentar uma 
declaração indicando que as doenças têm 
múltiplos factores de risco e que alterar um 
destes factores de risco pode, ou não, ter 
efeitos benéficos.

Or. fr

Justificação

Não é oportuno autorizar as alegações relativas à redução de um risco de doença; as 
medidas de prevenção ou de tratamento de uma patologia devem ser objecto de um 
diagnóstico médico e, se necessário, da prescrição de um regime por um profissional da 
saúde.

Alteração apresentada por Frédérique Ries e Chris Davies

Alteração 230
Artigo 13

Alegações relativas à redução do risco de 
doença

Alegações relativas à redução de um factor 
de risco de doença

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 2º da Directiva 2000/13/CE, as 
alegações relativas à redução do risco de 
doença podem ser feitas desde que tenham 
sido autorizadas em conformidade com o 
presente regulamento.

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 2º da Directiva 2000/13/CE, as 
alegações relativas à redução de um factor 
de risco de doença podem ser feitas desde 
que tenham sido autorizadas em 
conformidade com o presente regulamento.

2. Para além dos requisitos gerais 
estabelecidos no presente regulamento e dos 
requisitos específicos do nº 1, o rótulo das 
alegações de redução do risco de doença 
deve também ostentar uma declaração 
indicando que as doenças têm múltiplos 
factores de risco e que alterar um destes 
factores de risco pode, ou não, ter efeitos 
benéficos.

2. Para além dos requisitos gerais 
estabelecidos no presente regulamento e dos 
requisitos específicos do nº 1, o rótulo das 
alegações de redução de um factor de risco 
de doença deve também ostentar uma 
declaração indicando que as doenças têm 
múltiplos factores de risco e que alterar um 
destes factores de risco pode, ou não, ter 
efeitos benéficos.

Or. fr
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Justificação

A fim de tornar este artigo coerente com as alterações propostas ao artigo 2º, é 
necessário modificar o texto para que "risco de doença" passe a ser "factor de risco de 
doença".

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 231
Artigo 13, nº 1

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 2º da Directiva 2000/13/CE, as 
alegações relativas à redução do risco de 
doença podem ser feitas desde que tenham 
sido autorizadas em conformidade com o 
presente regulamento.

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 2º da Directiva 2000/13/CE, as 
alegações relativas à redução do risco de 
doença podem ser feitas desde que tenham 
sido notificadas em conformidade com o 
presente regulamento.

Or. de

Justificação

A presente alteração resulta necessariamente da alteração ao nº 1 do artigo 10º e da 
passagem, ali solicitada, para o processo de notificação.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans e Kartika Tamara Liotard

Alteração 232
Artigo 14º, nº 1

1. Para obter a autorização referida no nº 1 
do artigo 10º, deverá ser apresentado um 
pedido à Autoridade.

1. Para obter a autorização referida no nº 1 
do artigo 10º, deverá ser apresentado um 
pedido de acordo com o estabelecido nas 
disposições seguintes.
2. O pedido deve ser enviado à autoridade 
nacional competente do Estado-Membro.

A Autoridade: a) A autoridade nacional competente:
a) deverá acusar a recepção de um pedido 
por escrito num prazo de 14 dias após a sua 
recepção; a confirmação deverá indicar a 
data de recepção do pedido;

(i) deverá acusar ao requerente a recepção 
do pedido por escrito num prazo de 14 dias 
após a sua recepção; a confirmação deverá 
indicar a data de recepção do pedido;
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(ii) deverá informar imediatamente a 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (doravante, "a Autoridade"); e
(iii) deverá submeter o pedido e qualquer 
informação suplementar fornecida pelo 
requerente à Autoridade.
b) A Autoridade:

b) deverá informar imediatamente os 
Estados-Membros e a Comissão acerca do 
pedido e deverá disponibilizar-lhes o 
mesmo, bem como qualquer informação 
suplementar apresentada pelo requerente;

(i) deverá informar imediatamente os outros 
Estados-Membros e a Comissão acerca do 
pedido e deverá disponibilizar-lhes o 
mesmo, bem como qualquer informação 
suplementar apresentada pelo requerente;

(c) deverá tornar público o resumo do 
processo mencionado na alínea f) do nº 3.

(ii) deverá tornar público o resumo do 
processo mencionado na alínea f) do nº 3. O 
público terá oportunidade de comentar o 
processo no período de 4 semanas após a 
respectiva publicação.

Or. en

Justificação

O procedimento descentralizado não deve ser substituído por um procedimento 
centralizado que atribuiria à AESA um papel similar ao da AFPAF-EUA. O PE 
sublinhou reiteradamente que, em sua opinião, a AESA deveria ser uma agência 
independente de avaliação e de comunicação do risco e não assumir funções de gestão 
central do risco.

Deverá ser dada ao público a oportunidade de comentar, durante um determinado prazo, 
o processo apresentado, a fim de que manifeste as suas preocupações ou/e formule 
questões adicionais quer ao requerente quer à comunidade científica.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 233
Artigo 14, título e nº 1

Pedido de autorização Notificação
1. Para obter a autorização referida no nº 1 
do artigo 10º, deverá ser apresentado um 
pedido à Autoridade.

1. A notificação referida no nº 1 do artigo 
10º é feita junto da Autoridade pelo 
fabricante aquando da primeira colocação 
no mercado ou pelo importador, no caso de 
um produto produzido num país terceiro.
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A Autoridade: A Autoridade:

(a) deverá acusar a recepção de um pedido 
por escrito num prazo de 14 dias após a sua 
recepção; a confirmação deverá indicar a 
data de recepção do pedido;

(a) deverá acusar a recepção da notificação 
por escrito num prazo de 14 dias após a sua 
recepção; a confirmação deverá indicar a 
data de recepção da notificação;

(b) deverá informar imediatamente os 
Estados-Membros e a Comissão acerca do
pedido e deverá disponibilizar-lhes o 
mesmo, bem como qualquer informação 
suplementar apresentada pelo requerente;

(b) deverá informar imediatamente os 
Estados-Membros e a Comissão acerca da
notificação e deverá disponibilizar-lhes o 
mesmo, bem como qualquer informação 
suplementar apresentada pelo fabricante ou 
importador;

(c) deverá tornar público o resumo do 
processo mencionado na alínea f) do nº 3.

(c) deverá tornar público o resumo do 
processo mencionado na alínea f) do nº 3.

Or. de

Justificação

O processo de autorização proposto pela Comissão é substituído por um processo de 
notificação ou registo menos oneroso. Ao manter a obrigação de apresentação da 
documentação relevante, assegura-se que as autoridades competentes obtenham todas as 
informações necessárias. A diferença mais importante em relação ao sistema proposto 
pela Comissão reside no facto de o demorado processo de autorização não ter de ser 
executado em todos os casos.

Se subsistirem dúvidas quanto ao teor científico é possível, com base nas informações 
obtidas no processo de notificação, proceder à necessária investigação.

Como é habitual numa administração moderna, a comunicação deveria ocorrer por via 
electrónica, tendo em vista a simplificação administrativa. O mesmo é válido em relação 
a um acesso mais fácil às diligências processuais, especialmente no caso das PME.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 234
Artigo 14, título e nº 1

Pedido de autorização Processo de notificação
1. Para obter a autorização referida no nº 1 
do artigo 10º, deverá ser apresentado um 
pedido à Autoridade.

1. A notificação nos termos do nº 1 do 
artigo 10º é feita junto da Autoridade.

A Autoridade: A Autoridade:
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(a) deverá acusar a recepção de um pedido 
por escrito num prazo de 14 dias após a sua 
recepção; a confirmação deverá indicar a 
data de recepção do pedido;

(a) deverá acusar a recepção da notificação
por escrito num prazo de 14 dias após a sua 
recepção; a confirmação deverá indicar a 
data de recepção da notificação;

(b) deverá informar imediatamente os 
Estados-Membros e a Comissão acerca do
pedido e deverá disponibilizar-lhes o
mesmo, bem como qualquer informação 
suplementar apresentada pelo requerente;

(b) deverá informar imediatamente os 
Estados-Membros e a Comissão acerca da 
notificação e deverá disponibilizar-lhes o 
mesmo, bem como qualquer informação 
suplementar apresentada pelo fabricante ou 
importador;

(c) deverá tornar público o resumo do 
processo mencionado na alínea f) do nº 3.

(c) deverá tornar público o resumo do 
processo mencionado na alínea f) do nº 3.

Or. de

Justificação

A presente alteração resulta necessariamente da alteração ao nº 1 do artigo 10º e da 
passagem, ali solicitada, para um processo de notificação.

Alteração apresentada por Avril Doyle e John Bowis

Alteração 235
Artigo 14º, nº 1, alínea (a)

(a) deverá acusar a recepção de um pedido 
por escrito num prazo de 14 dias após a sua 
recepção; a confirmação deverá indicar a 
data de recepção do pedido;

(a) deverá acusar ao requerente a recepção 
de um pedido por escrito num prazo de 14 
dias após a sua recepção; a confirmação 
deverá indicar a data de recepção do pedido;

Or. en

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 236
Artigo 14º, nº 1, alínea (b)

(b) deverá informar imediatamente os 
Estados-Membros e a Comissão acerca do 
pedido e deverá disponibilizar-lhes o 
mesmo, bem como qualquer informação 

Suprimido
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suplementar apresentada pelo requerente;

Or. en

Justificação

As normas vertidas nas alíneas b) e c) do nº 1 do artigo 14º devem ser suprimidas, a fim 
de salvaguardar a confidencialidade do pedido até que seja tomada uma decisão. Os 
requisitos de transparência e o direito à informação são preenchidos pelas disposições 
constantes dos nºs 5 e 6 do artigo 15º.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête, Renate Sommer e John Bowis

Alteração 237
Artigo 14º, nº 1, alínea (c)

(c) deverá tornar público o resumo do 
processo mencionado na alínea f) do nº 3.

Suprimido

Or. en

Justificação

O acesso do público ao processo desde a apresentação do pedido não parece justificado. 
Na verdade, isto iria contra todo o tipo de cláusula de confidencialidade comercial e, por 
outro lado, prejudicaria a legibilidade do dispositivo conjunto por parte do público.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 238
Artigo 14, nº 2, parte introdutória

2. O pedido deve ser acompanhado pelos 
seguintes dados e documentos:

2. A notificação deve ser acompanhada
pelos seguintes dados e documentos:

Or. de
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Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 239
Artigo 14, nº 2, alínea a)

(a) nome e o endereço do requerente; (a) nome e o endereço do fabricante ou 
importador;

Or. de
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Justificação

O controlo da redacção utilizada é substituída por uma formulação adequada. A 
Comissão pretende que o controlo da redacção das alegações de saúde seja efectuado 
pela Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (AESA). A AESA, porém, só tem 
competência em matéria de avaliação científica, não possuindo nem conhecimentos 
específicos nem competência para as questões relativas à comunicação.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 240
Artigo 14, nº 2, alínea a)

a) nome e o endereço do requerente; a) nome e o endereço do fabricante ou 
importador;

Or. de

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 241
Artigo 14, nº 2, alínea d)

(d) uma cópia de outros estudos científicos 
relevantes para a alegação de saúde;

(d) uma cópia de outros estudos científicos 
relevantes para a alegação de saúde. A 
justificação científica das alegações deverá 
ser proporcional à natureza dos benefícios 
reivindicados pelo requerente de 
autorização;

Or. fr

Justificação

Em conformidade com os princípios gerais adoptados no Regulamento que institui a 
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, seria conveniente estabelecer no 
presente regulamento níveis de proporcionalidade em função da natureza da alegação 
reivindicada para o produto: o nível de justificação científica exigido para uma alegação 
de redução de riscos de doença será deste modo superior ao previsto  para uma alegação 
funcional.
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Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 242
Artigo 14, nº 2, alínea e)

(e) uma proposta de redacção, em todas as 
línguas comunitárias, da alegação de saúde 
para a qual se solicita autorização 
incluindo, se for o caso, condições 
específicas de utilização;

(e) uma proposta de redacção da alegação de 
saúde;

Or. de

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 243
Artigo 14, nº 2, alínea e)

(e) uma proposta de redacção, em todas as 
línguas comunitárias, da alegação de saúde 
para a qual se solicita autorização incluindo, 
se for o caso, condições específicas de 
utilização;

(e) propostas de redacção conceptualmente 
idêntica, em todas as línguas comunitárias, 
da alegação de saúde para a qual se solicita 
autorização incluindo, se for o caso, 
condições específicas de utilização;

Or. de

Justificação

O processo de autorização proposto pela Comissão é substituído por um processo de 
notificação ou registo menos oneroso. Ao manter a obrigação de apresentação da 
documentação relevante, assegura-se que as autoridades competentes obtenham todas as 
informações necessárias. A diferença mais importante em relação ao sistema proposto 
pela Comissão reside no facto de o demorado processo de autorização não ter de ser 
executado em todos os casos.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 244
Artigo 14, nº 2, alínea e)

(e) uma proposta de redacção, em todas as 
línguas comunitárias, da alegação de saúde 
para a qual se solicita autorização incluindo, 
se for o caso, condições específicas de 

(e) uma proposta de redacção da alegação de 
saúde para a qual se solicita autorização em 
todas as línguas comunitárias, nas quais o 
requerente pretende usar esta alegação,
incluindo, se for o caso, condições 
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utilização; específicas de utilização;

Or. nl

Justificação

Muitos alimentos têm uma área de distribuição limitada. Os produtores que exercem a 
sua actividade num único Estado-Membro ou num número limitado de Estados-Membros 
não devem ser obrigados a contratar gabinetes de tradução dispendiosos para a 
tradução da sua alegação para uma língua que nunca utilizarão.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 245
Artigo 14º, nº 2, alínea (e)

(e) uma proposta de redacção, em todas as 
línguas comunitárias, da alegação de saúde 
para a qual se solicita autorização incluindo, 
se for o caso, condições específicas de 
utilização;

(e) um exemplo ilustrativo da redacção e 
conteúdo nas línguas dos países onde o 
produto se destina a ser comercializado da 
alegação de saúde para a qual se solicita 
autorização incluindo, se for o caso, 
condições específicas de utilização;

Or. en

Justificação

A exigência de tradução da alegação proposta em todas as línguas comunitárias é 
desnecessária e excessivamente onerosa, em especial se o produto se destinar apenas a 
um ou uns países.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 246
Artigo 14º, nº 2, alínea (e)

(e) uma proposta de redacção, em todas as 
línguas comunitárias, da alegação de saúde 
para a qual se solicita autorização 
incluindo, se for o caso, condições 
específicas de utilização;

(e) um exemplo ilustrativo do modo como 
está formulada a alegação na língua em 
que o processo é apresentado à Autoridade 
e, se for o caso, condições específicas de 
utilização;

Or. en
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Justificação

A base científica e o significado da alegação podem e devem ser submetidos a aprovação 
prévia mas é essencial permitir que os produtores disponham de um determinado grau de 
flexibilidade na transmissão das mensagens relativas à dieta e à saúde dos 
consumidores. Se é certo que a informação global em termos nutricionais e de saúde 
continua a ser a mesma, a flexibilidade na comunicação dessa informação permite que 
os produtos acompanhem a dinâmica do mercado e a evolução dos conhecimentos do 
consumidor. É necessário distinguir entre a relação científica e a transmissão da 
alegação.

Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 247
Artigo 14, nº 2, alínea e)

e) uma proposta de redacção, em todas as 
línguas comunitárias, da alegação de saúde 
para a qual se solicita autorização incluindo, 
se for o caso, condições específicas de 
utilização;

e) uma proposta de redacção da alegação de 
saúde para a qual se solicita autorização 
incluindo, se for o caso, condições 
específicas de utilização;

Or. fi

Justificação

A exigência de que o requerente deve transmitir a proposta de alegação em todas as 
línguas oficiais da União é desnecessariamente excessiva em relação a todos os sectores 
profissionais, e não apenas para as PME. Nas diferentes regiões linguísticas e culturais, 
vigoram tradições distintas no que diz respeito à apresentação de informações. Seria 
mais apropriado remeter a avaliação da redacção da alegação em diferentes línguas 
para os especialistas dos Estados-Membros, por exemplo, como parte do procedimento 
com vista à  aprovação das alegações (procedimento de comitologia - comité de 
regulamentação). 

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 248
Artigo 14º, nº 2, alínea (e)

(e) uma proposta de redacção, em todas as
línguas comunitárias, da alegação de saúde 
para a qual se solicita autorização incluindo, 

(e) uma proposta de redacção da alegação de 
saúde para a qual se solicita autorização nas 
línguas dos Estados-Membros onde o 
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se for o caso, condições específicas de 
utilização;

requerente pretende usar esta alegação,
incluindo, se for o caso, condições 
específicas de utilização;

Or. en

Justificação

Para as empresas, especialmente as PME, ter de traduzir as alegações para cada língua 
da Comunidade constitui um encargo importante. Isto é ainda mais verdadeiro se os 
produtos em questão se destinam a ser comercializados em um ou dois Estados-
Membros. Seria adequado incluir uma abordagem sensata e proporcional - como a 
necessidade de traduzir apenas para as línguas dos países onde se espera fazer a 
alegação - nas normas a estabelecer nos termos do nº 3 do artigo 14º, em conformidade 
com o procedimento descrito no nº 2 do artigo 23º.

Alteração apresentada por Holger Krahmer e Jules Maaten

Alteração 249
Artigo 14, nº 2, alínea e)

(e) uma proposta de redacção, em todas as 
línguas comunitárias, da alegação de saúde 
para a qual se solicita autorização incluindo, 
se for o caso, condições específicas de 
utilização;

(e) uma proposta de redacção da alegação de 
saúde para a qual se solicita autorização 
incluindo, se for o caso, condições 
específicas de utilização;

Or. de

Justificação

Seria um exagero para os requerentes, especialmente as pequenas e médias empresas, 
avaliar os textos correspondentes em todas as línguas comunitárias. Evitar-se-iam 
despesas burocráticas desnecessárias e elevados custos para os requerentes se os textos 
só tivessem de ser apresentados numa língua comunitária.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 250
Artigo 14, nº 2, alínea e)

(e) uma proposta de redacção, em todas as 
línguas comunitárias, da alegação de saúde 
para a qual se solicita autorização incluindo, 
se for o caso, condições específicas de 

(e) palavras-chave, em todas as línguas 
comunitárias, da alegação de saúde para a 
qual se solicita autorização incluindo, se for 
o caso, condições específicas de utilização;
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utilização;

Or. de

Justificação

Cabe à Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar examinar o fundamento 
científico da alegação. Simultaneamente, não se trata de examinar formulações 
individuais.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 251
Artigo 14º, nº 2, alínea (e)

(e) uma proposta de redacção, em todas as 
línguas comunitárias, da alegação de saúde 
para a qual se solicita autorização 
incluindo, se for o caso, condições 
específicas de utilização;

(e) elementos essenciais da redacção, em 
todas as línguas comunitárias, da alegação e 
se for o caso, condições específicas de 
utilização;

Or. en

Justificação

O procedimento proposto pela Comissão não reconheceria a necessidade de ter em conta 
a evolução dos conhecimentos e da percepção dos consumidores (que, a priori, não pode 
ser avaliada antecipadamente). Por isso, tal poderia resultar numa situação na qual os 
produtores solicitam aprovação de uma redacção diferente a fim de estabelecerem uma 
relação que já foi aprovada - o que significaria então a duplicação do trabalho da AESA.

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 252
Artigo 14º, nº 2, alínea (e)

(e) uma proposta de redacção, em todas as 
línguas comunitárias, da alegação de saúde 
para a qual se solicita autorização incluindo, 
se for o caso, condições específicas de 
utilização;

(e) elementos essenciais da redacção, em 
todas as línguas comunitárias, da alegação 
de saúde para a qual se solicita autorização 
e, se for o caso, condições específicas de 
utilização;
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Or. en

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 253
Artigo 14º, nº 2, alínea (e) bis (nova)

(e bis) dados científicos proporcionais à 
natureza dos benefícios que as alegações 
afirmam possuir.

Or. en

Justificação

Embora a relação entre a base científica e o significado da alegação possa ser sujeita a 
aprovação prévia, é essencial dar aos produtores um determinado grau de flexibilidade 
na transmissão da alegação. Tal como está, a proposta da Comissão não toma isto em 
consideração.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 254
Artigo 14, nº 2, alínea e) bis (nova)

(e bis) uma amostra do protótipo da 
embalagem do alimento para o qual será 
utilizada uma alegação, na qual figurem 
claramente a redacção e a rotulagem 
utilizadas;

Or. fr

Justificação

O artigo 24º concede aos Estados-Membros o direito de solicitar ao fabricante do 
alimento para o qual é utilizada uma alegação um modelo de rotulagem utilizado para 
esse produto.

No quadro do procedimento de autorização das alegações de saúde a que este artigo 14º 
se refere, convém, para além do fornecimento de uma proposta de redacção da alegação 
que é objecto do pedido de autorização, fazer acompanhar esta última de uma amostra 
do projecto de embalagem, na qual figure claramente a redacção da alegação e a 
rotulagem utilizadas. Em matéria de informação, o fundo e a forma são igualmente 
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importantes, podendo em maior ou menor medida influenciar as atitudes de compra.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken e Kartika 
Tamara Liotard

Alteração 255
Artigo 14º, nº 3

3. As normas de execução do disposto no 
presente artigo, incluindo normas relativas à 
preparação e apresentação do pedido, 
deverão ser estabelecidas em conformidade 
com o procedimento referido no nº 2 do 
artigo 23º, após consulta da Autoridade.

3. As normas de execução do disposto no 
presente artigo, incluindo normas relativas à 
preparação e apresentação do pedido, 
deverão ser estabelecidas em conformidade 
com o procedimento referido no nº 2 do 
artigo 23º, após consulta da Autoridade e de 
um painel de consumidores encarregado de 
avaliar a perceptibilidade e a clareza da 
alegação.

Or. en

Justificação

Se bem que seja reconhecível o contexto em que um determinado leque de informações 
deve ser apresentado, é também de grande importância verificar a perceptibilidade das 
alegações, objectivo que pode ser alcançado através da consulta a um painel de 
consumidores no âmbito do procedimento de autorização.
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Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 256
Artigo 14º, nº 3

3. As normas de execução do disposto no 
presente artigo, incluindo normas relativas à
preparação e apresentação do pedido, 
deverão ser estabelecidas em conformidade 
com o procedimento referido no nº 2 do 
artigo 23º, após consulta da Autoridade.

3. As normas de execução do disposto no 
presente artigo, incluindo normas para a
preparação e apresentação do pedido, 
deverão reflectir a necessidade de evitar 
encargos desnecessários para os 
requerentes e a Autoridade e ser 
estabelecidas em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 23º, 
após consulta da Autoridade.

Or. en

Justificação

É necessário que os procedimentos sejam proporcionais. Muitos dos requerentes podem 
ser PME e não se lhes deve pedir que forneçam mais dados do que os necessários para 
fundamentar a alegação em questão. As normas de execução devem reflectir estas 
considerações.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 257
Artigo 14, nº 3

3. As normas de execução do disposto no 
presente artigo, incluindo normas relativas à 
preparação e apresentação do pedido, 
deverão ser estabelecidas em conformidade 
com o procedimento referido no nº 2 do 
artigo 23º, após consulta da Autoridade.

3. As normas de execução do disposto no 
presente artigo, incluindo normas relativas à 
preparação e apresentação da notificação, 
deverão ser estabelecidas em conformidade 
com o procedimento referido no nº 2 do 
artigo 23º, após consulta da Autoridade.

Or. de

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 258
Artigo 14, nº 3 bis (novo)
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3 bis. Deverá ser concedida às pequenas e 
médias empresas uma ajuda específica 
para a preparação dos processos e, se 
necessário, prever um regime de 
derrogações que permita fazer face às 
novas obrigações decorrentes da aplicação 
do presente regulamento.

Or. fr

Justificação

As PME não devem ser penalizadas pela instituição deste novo sistema.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 259
Artigo 14, nº 4

4.  A Autoridade deverá publicar, antes da 
data de aplicação do presente regulamento, 
orientações pormenorizadas destinadas a 
auxiliar os requerentes na preparação e 
apresentação dos pedidos.

4. A Autoridade deverá publicar, antes da 
data de aplicação do presente regulamento, 
orientações pormenorizadas destinadas a 
auxiliar os fabricantes ou importadores na 
preparação e apresentação dos pedidos.

Or. de

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 260
Artigo 14º, nº 4

4. A Autoridade deverá publicar, antes da 
data de aplicação do presente regulamento, 
orientações pormenorizadas destinadas a 
auxiliar os requerentes na preparação e 
apresentação dos pedidos.

4. A Autoridade deverá publicar, antes da 
data de aplicação do presente regulamento, 
orientações pormenorizadas destinadas a 
auxiliar os requerentes na preparação e 
apresentação dos pedidos. As disposições 
relativas à elaboração e apresentação do 
pedido devem conter um direito de audição 
do requerente perante a Autoridade no 
âmbito do procedimento de autorização. 
Esta disposição incluirá explicitamente o 
direito de apresentar outros dados 
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científicos adicionais no decurso da 
avaliação do processo pela Autoridade.

Or. en

Justificação

É essencial que a regulamentação sobre a aprovação de alegações ofereça ao requerente 
a opção de fornecer argumentos que apoiem as teses apresentadas no processo e, se 
necessário, que completem o processo ou forneçam explicações adicionais.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 261
Artigo 14 bis (novo)

Artigo 14º bis
Parecer fundamentado da Comissão e 

parecer da Autoridade
1. A Comissão pode, no prazo de quatro 
meses após recepção da notificação nos 
termos do nº 1 do artigo 10º, emitir um 
parecer fundamentado destinado à 
Autoridade se entender que uma alegação 
de saúde não corresponde aos requisitos 
gerais do Capítulo II ou aos requisitos 
específicos do presente capítulo.
2. A apresentação do parecer 
fundamentado implica que a Autoridade 
redija um parecer sobre a compatibilidade 
da alegação de saúde com os requisitos 
gerais do Capítulo II e os requisitos 
específicos do presente capítulo.
3. A Autoridade informa imediatamente o 
fabricante ou o importador de que deve ser 
suspensa a utilização da alegação de saúde 
até que
- seja concedida uma decisão favorável nos 
termos do processo referido no artigo 16º 
ou 
- expire um prazo de seis meses após a 
recepção da notificação, nos termos do nº 1 
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do artigo 10º, sem que tenha sido emitida 
uma decisão.

Or. de

Justificação

A presente alteração fixa as condições do "parecer fundamentado da Comissão".

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 262
Artigo 15, nº 1

1. Ao emitir o seu parecer, a Autoridade 
deverá tomar as medidas necessárias para 
respeitar um prazo de três meses a contar da 
data de recepção de um pedido válido. Esse 
prazo deverá ser prorrogado sempre que a 
Autoridade solicite informação 
complementar ao requerente, conforme o 
disposto no nº 2.

1. Caso persistam dúvidas quanto ao 
fundamento científico de uma alegação de 
saúde, a Comissão pode instar a 
Autoridade a dar parecer científico. Ao 
emitir o seu parecer, a Autoridade deverá 
tomar as medidas necessárias para respeitar 
um prazo de três meses a contar da data de 
recepção da notificação. Esse prazo deverá 
ser prorrogado sempre que a Autoridade 
solicite informação complementar ao 
fabricante ou importador, conforme o 
disposto no nº 2.

Caso persistam dúvidas de tal modo graves 
quanto ao fundamento científico de uma 
alegação de saúde que não seja possível 
prever um parecer positivo da Autoridade, 
a Comissão pode proibir a prossecução da 
utilização da alegação de saúde.

Or. de

Justificação

A alteração resulta necessariamente da alteração ao nº 1 do artigo 10º e da passagem, 
ali solicitada, para um processo de notificação.
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Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 263
Artigo 15, nº 1

1. Ao emitir o seu parecer, a Autoridade 
deverá tomar as medidas necessárias para 
respeitar um prazo de três meses a contar da 
data de recepção de um pedido válido. Esse 
prazo deverá ser prorrogado sempre que a 
Autoridade solicite informação 
complementar ao requerente, conforme o 
disposto no nº 2.

1. Ao emitir o seu parecer, a Autoridade 
respeita um prazo de seis meses a contar da 
data de recepção do parecer fundamentado 
da Comissão. Esse prazo deverá ser 
prorrogado sempre que a Autoridade solicite 
informação complementar ao requerente, 
conforme o disposto no nº 2.

Or. de

Justificação

A presente formulação assegura a existência de prazos adequados para a decisão.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 264
Artigo 15, nº 1

1. Ao emitir o seu parecer, a Autoridade 
deverá tomar as medidas necessárias para 
respeitar um prazo de três meses a contar da 
data de recepção de um pedido válido. Esse 
prazo deverá ser prorrogado sempre que a 
Autoridade solicite informação 
complementar ao requerente, conforme o 
disposto no nº 2.

1. Ao emitir o seu parecer, a Autoridade 
deverá tomar as medidas necessárias para 
respeitar um prazo de seis meses a contar da 
data de recepção de um pedido válido. Esse 
prazo deverá ser prorrogado sempre que a 
Autoridade solicite informação 
complementar ao requerente, conforme o 
disposto no nº 2.

Or. fr

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 265
Artigo 15º, nº 2

2. A Autoridade pode, se necessário, exigir 
que o requerente complete num 

2. O requerente terá um acesso directo ao 
painel competente da Autoridade, incluindo 
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determinado prazo os dados que 
acompanham o pedido.

o direito de ser ouvido e de apresentar 
outros dados adicionais para o processo.

Or. en

Justificação

Suprimir a opção do catálogo de documentos aberto exigido durante o processo de 
autorização da avaliação tornará o processo de autorização mais seguro relativamente à 
discrição dos funcionários. Por outro lado, é essencial dar ao requerente a opção de 
apresentar explicações adicionais e, se necessário, completar o processo.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 266
Artigo 15, nº 2

2. A Autoridade pode, se necessário, exigir 
que o requerente complete num 
determinado prazo os dados que 
acompanham o pedido.

2. A Autoridade pode, se necessário, exigir 
que o fabricante ou importador complete 
num determinado prazo os dados que 
acompanham o pedido.

Or. de

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 267
Artigo 15, nº 2

2. A Autoridade pode, se necessário, exigir 
que o requerente complete num determinado 
prazo os dados que acompanham o pedido.

2. A Autoridade pode, se necessário, exigir 
que o requerente complete num determinado 
prazo os dados que acompanham o pedido. 
O requerente pode estabelecer um contacto 
directo com os peritos da Autoridade e, se 
necessário, pedir para ser ouvido.

Or. fr

Justificação

Em caso de necessidade, o requerente deve poder ser ouvido pelos peritos da Autoridade, 
a fim de fornecer as informações suplementares necessárias.
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Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 268
Artigo 15, nº 3

3. A fim de preparar o seu parecer, a 
Autoridade deverá verificar:

3. A fim de preparar o seu parecer, a 
Autoridade deverá verificar:

(a) que a redacção proposta da alegação de 
saúde é apoiada por dados científicos;

(a) que a alegação de saúde é apoiada por 
dados científicos;

(b) que a redacção da alegação de saúde está 
em conformidade com os critérios 
estabelecidos no presente regulamento;

(b) que a alegação de saúde está em 
conformidade com os critérios estabelecidos 
no presente regulamento;

(c) que a redacção proposta da alegação de 
saúde é compreensível e tem significado 
para o consumidor;

(c) que a alegação de saúde é compreensível 
e tem significado para o consumidor;

Or. de

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 269
Artigo 15, nº 3

3. A fim de preparar o seu parecer, a 
Autoridade deverá verificar:

3. A fim de preparar o seu parecer, a 
Autoridade deverá verificar:

(a) que a redacção proposta da alegação de 
saúde é apoiada por dados científicos;

(a) que as redacções propostas da alegação 
de saúde são apoiadas por dados científicos;

(b) que a redacção da alegação de saúde 
está em conformidade com os critérios 
estabelecidos no presente regulamento;

(b) que as redacções da alegação de saúde 
estão em conformidade com os critérios 
estabelecidos no presente regulamento;

(c) que a redacção proposta da alegação de 
saúde é compreensível e tem significado 
para o consumidor;

(c) que as redacções propostas da alegação 
de saúde são compreensíveis e têm
significado para o consumidor;

Or. de

Justificação

Está em causa a avaliação científica pela AESA da redacção, conceptualmente idêntica, 
da alegação de saúde.
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Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 270
Artigo 15, nº 4, alínea a)

(a) nome e o endereço do requerente; (a) nome e o endereço do fabricante ou 
importador;

Or. de

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 271
Artigo 15, nº 4, alínea c)

(c) a redacção recomendada em todas as 
línguas comunitárias da alegação de saúde 
proposta;

(c) a redacção, conceptualmente idêntica,
da alegação de saúde proposta;

Or. de

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 272
Artigo 15º, nº 4, alínea (c)

(c) a redacção recomendada em todas as 
línguas comunitárias da alegação de saúde 
proposta;

(c) um exemplo ilustrativo da redacção e do 
conteúdo da alegação de saúde proposta 
nas línguas dos países em que se pretende 
que o produto seja comercializado;

Or. en

Justificação

A exigência de tradução da proposta de alegação em todas as línguas comunitárias é 
desnecessária e excessivamente dispendiosa, em especial, caso um determinado produto 
se destine apenas a um país, ou a um conjunto restrito de países.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 273
Artigo 15, nº 4, alínea c)

(c) a redacção recomendada em todas as 
línguas comunitárias da alegação de saúde 

(c) a redacção recomendada nas línguas dos 
Estados-Membros em que se pretende que o 
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proposta; produto seja comercializado;

Or. fr

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 274
Artigo 15º, nº 4, alínea (c)

(c) a redacção recomendada em todas as 
línguas comunitárias da alegação de saúde 
proposta;

(c) o significado e uma redacção ilustrativa
da alegação de saúde proposta;

Or. en

Alteração apresentada por Martin Callanan, María del Pilar Ayuso González e Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Alteração 275
Artigo 15º, nº 4, alínea (c)

(c) a redacção recomendada em todas as 
línguas comunitárias da alegação de saúde 
proposta;

(c) os elementos essenciais da redacção da 
alegação em todas as línguas comunitárias;

Or. en

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 276
Artigo 15, nº 4, alínea c)

(c) a redacção recomendada em todas as 
línguas comunitárias da alegação de saúde 
proposta;

(c) palavras-chave em todas as línguas 
comunitárias da alegação de saúde;

Or. de
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Alteração apresentada por Holger Krahmer e Jules Maaten

Alteração 277
Artigo 15, nº 4, alínea c)

(c) a redacção recomendada em todas as 
línguas comunitárias da alegação de saúde 
proposta;

(c) a redacção recomendada numa língua 
comunitária da alegação de saúde proposta;

Or. de

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 278
Artigo 15, nº 4, alínea c)

(c) a redacção recomendada em todas as 
línguas comunitárias da alegação de saúde 
proposta;

(c) a redacção-modelo em todas as línguas 
comunitárias da alegação de saúde proposta;

Or. de
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Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 279
Artigo 15, nº 4 bis (novo)

4 bis. Em caso de parecer condicional sobre 
a alegação de saúde, este parecer é 
transmitido ao requerente, juntamente com 
as considerações que o fundamentam. O 
requerente dispõe de um mês após a 
recepção do parecer para fornecer as 
informações suplementares à Autoridade 
antes da adopção final e publicação do 
parecer.

Or. fr

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 280
Artigo 15º, nº 4 bis (novo)

4 bis. Os requerentes terão um direito de 
recurso no prazo de um mês contra uma 
avaliação negativa ou condicionalmente 
positiva da AESA relativamente aos méritos 
científicos de uma alegação.

Or. en

Justificação

A autorização deve ser dotada de um direito de recurso contra uma decisão negativa ou 
condicionalmente positiva de autorização de uma certa alegação.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 281
Artigo 15, nº 5

5. A Autoridade deverá enviar o seu parecer 
à Comissão, aos Estados-Membros e ao 

5. A Autoridade deverá enviar o seu parecer 
à Comissão, aos Estados-Membros e ao 
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requerente, incluindo um relatório 
descrevendo a sua avaliação da alegação de 
saúde e apresentando os motivos do seu 
parecer.

fabricante ou importador, incluindo um 
relatório descrevendo a sua avaliação da 
alegação de saúde e apresentando os motivos 
do seu parecer.

Or. de

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 282
Artigo 15, nº 5

5. A Autoridade deverá enviar o seu parecer 
à Comissão, aos Estados-Membros e ao 
requerente, incluindo um relatório 
descrevendo a sua avaliação da alegação de 
saúde e apresentando os motivos do seu 
parecer.

5. A Autoridade deverá enviar o seu parecer 
definitivo à Comissão, aos 
Estados-Membros e ao requerente, incluindo 
um relatório descrevendo a sua avaliação da 
alegação de saúde e apresentando os motivos 
do seu parecer.

Or. fr

Justificação

É importante garantir a eficácia da tomada de decisão. Para tal, prevê-se um prazo fixo 
de 4 meses, no decorrer do qual a AESA deve emitir o seu parecer definitivo. Em 
contrapartida, o requerente beneficia de um mês para recurso em caso de dúvidas 
quanto às justificações científicas de uma alegação.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 283
Artigo 16, título e nº 1

Autorização pela Comunidade Decisão sobre o parecer fundamentado
1. A Comissão deverá, num prazo de três 
meses após a recepção do parecer da 
Autoridade, submeter ao Comité referido no 
nº 1 do artigo 23º, um projecto de decisão a 
adoptar em relação ao pedido, tendo em 
conta o parecer da Autoridade, quaisquer 
disposições relevantes da legislação 
comunitária e outros factores legítimos com 

1. A Comissão deverá, num prazo de um 
mês após a recepção do parecer da 
Autoridade, submeter ao Comité referido no 
nº 1 do artigo 23º, um projecto de decisão a 
adoptar, tendo em conta o parecer da 
Autoridade e quaisquer disposições 
relevantes da legislação comunitária. 
Sempre que o projecto de decisão não esteja 
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relevância para o assunto em consideração. 
Sempre que o projecto de decisão não esteja 
de acordo com o parecer da Autoridade, a 
Comissão deverá fornecer uma explicação 
dos motivos para tais diferenças. 

de acordo com o parecer da Autoridade, a 
Comissão deverá fornecer uma explicação 
dos motivos para tais diferenças. 

Or. de

Justificação

Não se percebe que outros factores legítimos poderiam ser tidos em conta no âmbito da 
decisão sobre o fundamento científico de uma alegação. Trata-se aqui, única e 
simplesmente, da questão de saber se uma alegação de saúde é correcta e tem carácter 
científico ou não. Não é oportuno incluir aqui outras considerações gerais ou, 
inclusivamente, políticas em matéria de saúde.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 284
Artigo 16, título e nº 1

Autorização pela Comunidade Decisão sobre o registo
1. A Comissão deverá, num prazo de três 
meses após a recepção do parecer da 
Autoridade, submeter ao Comité referido no 
nº 1 do artigo 23º, um projecto de decisão a 
adoptar em relação ao pedido, tendo em 
conta o parecer da Autoridade, quaisquer 
disposições relevantes da legislação 
comunitária e outros factores legítimos com 
relevância para o assunto em consideração. 
Sempre que o projecto de decisão não esteja 
de acordo com o parecer da Autoridade, a 
Comissão deverá fornecer uma explicação 
dos motivos para tais diferenças. 

1. A Comissão deverá, num prazo de três 
meses após a recepção do parecer da 
Autoridade, submeter ao Comité referido no 
nº 1 do artigo 23º, um projecto de decisão a 
adoptar em relação à notificação, tendo em 
conta o parecer da Autoridade, quaisquer 
disposições relevantes da legislação 
comunitária e outros factores legítimos com 
relevância para o assunto em consideração. 
Sempre que o projecto de decisão não esteja 
de acordo com o parecer da Autoridade, a 
Comissão deverá fornecer uma explicação 
dos motivos para tais diferenças. 

Or. de
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Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 285
Artigo 16, nº 4

4. A Comissão informará imediatamente o 
requerente acerca da decisão adoptada e 
publicará os pormenores da mesma no 
Jornal Oficial da União Europeia.

4. A Comissão informará imediatamente o 
fabricante ou importador acerca da decisão 
adoptada e publicará os pormenores da 
mesma no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. de

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 286
Artigo 17, título e nº 1

Alteração, suspensão e revogação de 
autorizações

Alteração, suspensão e revogação de 
decisões

1. O titular da autorização pode, em 
conformidade com o procedimento fixado 
no artigo 14º, solicitar uma alteração à 
autorização existente.

1. O fabricante ou importador pode, em 
conformidade com o procedimento fixado 
no artigo 14º, solicitar uma alteração à 
autorização existente.

Or. de

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 287
Artigo 17, nº 3

3. A Comissão deverá examinar o parecer da 
Autoridade, o mais rapidamente possível. Se 
necessário, a autorização deverá ser 
alterada, suspensa ou revogada, em 
conformidade com o procedimento previsto 
no artigo 16º.

3. A Comissão deverá examinar o parecer da 
Autoridade, o mais rapidamente possível. Se 
necessário, a decisão deverá ser alterada, 
suspensa ou revogada, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 16º.

Or. de
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Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 288
Artigo 17º, nº 3

3. A Comissão deverá examinar o parecer da 
Autoridade, o mais rapidamente possível. 
Se necessário, a autorização deverá ser 
alterada, suspensa ou revogada, em 
conformidade com o procedimento previsto 
no artigo 16º.

3. A Comissão deverá examinar o parecer da 
Autoridade, no prazo de 3 meses. Se 
necessário, a autorização deverá ser alterada, 
suspensa ou revogada, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 16º.

Or. en

Justificação

A indicação de um prazo proporciona uma maior clareza.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans e Kartika Tamara Liotard

Alteração 289
Artigo 17º bis (novo)

Artigo 17º bis
Honorários

Após consulta à Autoridade, a Comissão 
apresentará uma proposta de regulamento 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
estabelecendo os honorários para a 
avaliação de uma candidatura.

Or. en

Justificação

A indústria do sector deverá partilhar as despesas administrativas ligadas à 
apresentação de uma candidatura de alegações de saúde.
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Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 290
Artigo 18, nº 2

2. O Registo deverá incluir os seguintes 
elementos:

2. O Registo deverá incluir os seguintes 
elementos:

(a) as alegações nutricionais e as condições 
que se lhes aplicam, tal como estabelecidas 
no anexo;

(a) as alegações nutricionais e as condições 
que se lhes aplicam, tal como estabelecidas 
no anexo;

(b) as alegações de saúde autorizadas e as 
condições que se lhes aplicam e que estão 
previstas no nº 2 do artigo 13, no nº 2 do 
artigo 17º, nos nºs 1 e 2 do artigo 19º, no nº 2 
do artigo 21 e no nº 2 do artigo 22º;

(b) as alegações de saúde nos termos do 
artigo 12º e as alegações de saúde, sobre as 
quais foi emitida uma decisão positiva nos 
termos das disposições previstas no nº 2 do 
artigo 13, no nº 2 do artigo 17º, nos nºs 1 e 2 
do artigo 19º, no nº 2 do artigo 21 e no nº 2 
do artigo 22º, incluindo as condições que se 
lhe aplicam em cada caso;

(c) uma lista das alegações de saúde 
rejeitadas.
As alegações de saúde autorizadas com base 
em dados de propriedade industrial deverão 
ser colocadas num anexo separado do 
Registo com a seguinte informação:

As alegações de saúde alvo de decisão com 
base em dados de propriedade industrial 
deverão ser colocadas num anexo separado 
do Registo com a seguinte informação:

(1) a data em que a Comissão autorizou a 
alegação de saúde e o nome do requerente  
original a quem foi concedida a 
autorização;

(1) a data da decisão da Comissão sobre a 
alegação de saúde e o nome do notificador
original;

(2) facto de a Comissão ter autorizado a 
alegação de saúde com base em dados de 
propriedade industrial; 

(2) facto de a decisão ter sido tomada com 
base em dados de propriedade industrial; 

(3) o facto de a alegação de saúde ter uma 
utilização limitada, a menos que um outro 
requerente obtenha autorização para a 
alegação sem referência aos dados de 
propriedade industrial do requerente
original.

(3) o facto de a alegação de saúde ter uma 
utilização limitada, a menos que um outro 
fabricante ou importador obtenha a decisão  
sem referência aos dados de propriedade 
industrial do fabricante ou importador 
original.

Or. de

Justificação

O próprio prazo serve de decisão.
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Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Avril Doyle

Alteração 291
Artigo 18º, nº 2, alínea (c)

(c) uma lista das alegações de saúde 
rejeitadas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os motivos de rejeição de uma alegação podem ser vários e, pela sua própria natureza, 
circunstanciais. Pode acontecer que um parecer negativo ou uma decisão negativa se 
baseiem na insuficiência de dados científicos, que poderão - numa fase posterior - vir a 
ser disponibilizadas. O potencial impacto negativo do pedido pode ser vasto 
(desvantagem competitiva em consequência da divulgação de informações ao nível do 
departamento ou da direcção de investigação).

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 292
Artigo 18, nº 2 bis (novo)

2 bis. A Autoridade e as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
mantêm, respectivamente, um registo dos 
trabalhos científicos utilizados para 
justificar o emprego das alegações 
nutricionais e de saúde.
Este registo deverá fazer referência, 
nomeadamente, para cada estudo científico 
e para cada categoria de alegação, às 
alegações autorizadas e utilizadas pelos 
alimentos que foram objecto de alegação.

Or. fr

Justificação

É conveniente que as autoridades, tanto comunitárias como nacionais, mantenham um 
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registo dos trabalhos científicos que permitiram justificar as alegações nutricionais e de 
saúde.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 293
Artigo 18, nº 3

3. O Registo estará à disposição do público 
em geral.

3. Os registos estarão acessíveis ao público, 
nomeadamente mediante a sua integração, 
sempre que possível, no sítio Internet da 
Autoridade e das autoridades competentes 
dos Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

O conjunto das informações relativas às alegações nomeadamente as referências 
científicas, deve estar acessível ao público, nomeadamente graças à sua disponibilização 
nos sítios Internet das autoridades, tanto comunitárias como nacionais.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika 
Tamara Liotard e Dimitrios Papadimoulis

Alteração 294
Artigo 18º bis (novo)

Artigo 18º bis
O mais tardar, 18 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento, o Registo 
será completado por uma directiva 
comunitária relativa à informação ao 
consumidor, elaborada por analogia com a 
Directiva 203/4/CE relativa ao acesso do 
público às informações sobre ambiente.

Or. en

Justificação

Por analogia com a Directiva relativa ao acesso do público às informações sobre 



PE 353.660v01-00 170/206 AM\555844PT.doc

PT

ambiente, uma directiva comunitária relativa à informação ao consumidor garantirá um 
acesso apropriado dos consumidores à informação.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika 
Tamara Liotard e Dimitrios Papadimoulis

Alteração 295
Artigo 18º ter (novo)

Artigo 18º ter
O mais tardar, 18 meses após a entrada em 
vigor deste regulamento, será apresentada 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
uma proposta de modificação da Directiva 
84/450/CEE do Conselho, de 10 de 
Setembro de 1984, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas dos Estados-Membros em 
matéria de publicidade enganosa1, com 
vista a proibir a utilização de brinquedos 
para fins de comercialização de alimentos.
_____________
1 JO L 250 de 19.9.1984, p. 17

Or. en

Justificação

Os brinquedos adicionados a diversos tipos de alimentos, como os "corn-flakes", são 
bastante eficazes para influenciar as escolhas alimentares das crianças. Este tipo de 
comercialização tem de ser regulamentado, a fim de enfrentar o problema da obesidade 
crescente nas crianças.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann, Dorette Corbey e Anne Ferreira

Alteração 296
Artigo 19, nº 1, parágrafo 1

1. Os dados científicos e outras informações 
constantes do processo do pedido de 
autorização, exigidos ao abrigo do disposto 
no nº 2 do artigo 14º, não poderão ser 
utilizados para benefício de outro requerente 
durante um período de sete anos a contar da 

1. Os dados científicos e outras informações 
constantes do processo do pedido de 
autorização, exigidos ao abrigo do disposto 
no nº 2 do artigo 14º, não poderão ser 
utilizados para benefício de outro requerente 
durante um período de três anos a contar da 
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data da autorização, a menos que o 
requerente anterior tenha dado o seu acordo 
à utilização dos referidos dados e 
informações e sempre que:

data da autorização, a menos que o 
requerente anterior tenha dado o seu acordo 
à utilização dos referidos dados e 
informações e sempre que:

Or. fr

Justificação

Conceder um período de protecção dos dados de sete anos é exorbitante e equivale a dar 
uma exclusividade comercial ao produto que utiliza alegações nutricionais e de saúde; 
esta situação impede outros operadores de empresas do sector de utilizarem os dados 
científicos e outras informações contidas no pedido. Por conseguinte, é conveniente 
limitar este período de protecção dos dados a três anos, devido, também, aos diferentes 
tipos de protecção (propriedade industrial, marca nacional e/ou comunitária, patente) de 
que dispõem os operadores de empresas do sector alimentar.

Por outro lado, não é possível colocar no mesmo plano medicamentos e alimentos que 
ostentam alegações de saúde. De um modo geral, seria prudente e avisado não alargar a 
utilização de semelhante dispositivo a todos os sectores industriais com o pretexto, 
compreensível, de pretender favorecer a inovação e os investimentos. Uma utilização 
desmedida deste arsenal poderá, com grande probabilidade, torná-lo inoperante.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira e Dorette Corbey

Alteração 297
Artigo 19, nº 2

2. Até ao final do período de sete anos
mencionado no nº 1, nenhum outro 
requerente deverá ter direito a referir dados 
designados como de propriedade industrial 
por um requerente anterior, excepto e até a 
Comissão ter tomado uma decisão sobre se 
uma autorização poderá, ou poderia ter sido, 
concedida sem a apresentação dos dados 
designados como propriedade industrial pelo 
requerente anterior.

2. Até ao final do período de três anos
mencionado no nº 1, nenhum outro 
requerente deverá ter direito a referir dados 
designados como de propriedade industrial 
por um requerente anterior, excepto e até a 
Comissão ter tomado uma decisão sobre se 
uma autorização poderá, ou poderia ter sido, 
concedida sem a apresentação dos dados 
designados como propriedade industrial pelo 
requerente anterior.

Or. fr

Alteração apresentada por Françoise Grossetête e Renate Sommer

Alteração 298
Artigo 19 bis (novo)

Artigo 19º bis
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Direito de propriedade intelectual
A apresentação de um pedido de alegação e 
o registo ou a publicação desta última não 
podem prejudicar eventuais direitos de 
propriedade intelectual susceptíveis de 
serem invocados pelo requerente a 
propósito da própria alegação ou de 
quaisquer dados científicos ou informações 
contidos no processo de pedido. Os direitos 
são considerados em conformidade com o 
direito comunitário ou com quaisquer 
disposições nacionais não contraditórias 
face ao direito comunitário.

Or. fr

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 299
Artigo 20º bis (novo)

Artigo 20º bis
Não obstante o disposto nos artigos 3º e 4º 
da Directiva relativa aos suplementos 
alimentares, e sem limites temporais, os 
Estados-Membros poderão autorizar a 
comercialização no seu território de 
suplementos alimentares que contenham 
vitaminas e minerais não incluídos no 
Anexo I da directiva ou sob formas não 
incluídas no Anexo II da directiva, desde 
que:
(a) o produto respeite o presente 
Regulamento,
(b) a vitamina ou substância mineral em 
questão seja utilizada num ou mais 
suplementos alimentares comercializados 
na Comunidade em 12 de Julho de 2002, 
(c) a AESA não tenha dado um parecer 
desfavorável relativamente à utilização 
dessa vitamina ou substância mineral, ou à 
sua utilização só dessa forma, na produção 
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de suplementos alimentares.

Or. en

Justificação

Esta alteração preserva o princípio da subsidiariedade ao permitir aos Estados-
Membros proteger a saúde dos seus cidadãos e simultaneamente evitando a paragem 
desnecessária do fabrico de produtos que foram vendidos de forma segura em Estados-
Membros individuais durante vários anos.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 300
Artigo 20º ter (novo)

Artigo 20ºter
Não obstante o disposto nos artigos 3º e 5º 
da Directiva relativa aos suplementos 
alimentares, os Estados-Membros poderão 
autorizar a comercialização no seu 
território de suplementos alimentares que 
contenham níveis ou formas de vitaminas e 
minerais que ultrapassem os que possam 
ser aprovados nos termos do nº 4 do artigo 
5º da directiva, desde que o produto respeite 
o presente Regulamento.

Or. en

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 301
Artigo 22, nº 2, parágrafo 2

A Comissão poderá dar início a este 
procedimento por sua própria iniciativa.

A Comissão poderá dar início a este 
procedimento também por sua própria 
iniciativa.

Or. nl
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Justificação

Isto não é uma competência exclusiva da Comissão. Segundo o n° 1 do artigo 22°, os 
Estados-Membros também podem dar início a este procedimento.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans e Kartika Tamara Liotard

Alteração 302
Artigo 24º

Para facilitar um controlo eficaz dos
alimentos que ostentam alegações 
nutricionais e de saúde, os Estados-Membros 
podem exigir que o fabricante ou o 
responsável pela colocação no mercado de 
tais produtos no seu território informe a 
autoridade competente dessa 
comercialização, enviando-lhe um modelo 
do rótulo utilizado para esse produto.

Para facilitar um controlo eficaz dos 
alimentos que ostentam alegações 
nutricionais e de saúde, os Estados-Membros 
exigirão que o fabricante ou o responsável 
pela colocação no mercado de tais produtos 
no seu território informe a autoridade 
competente dessa comercialização, 
enviando-lhe um modelo do rótulo utilizado 
para esse produto.

Or. en

Justificação

O controlo da utilização das alegações de saúde é de uma extrema importância. A sua 
modificação obrigatória poderia ajudar os governos nacionais a tentar dar uma 
utilização correcta a tais alegações, acompanhando de perto os eventuais impactos sobre 
a saúde das populações.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 303
Artigo 24º

Para facilitar um controlo eficaz dos 
alimentos que ostentam alegações 
nutricionais e de saúde, os Estados-Membros 
podem exigir que o fabricante ou o 
responsável pela colocação no mercado de 
tais produtos no seu território informe a 
autoridade competente dessa 
comercialização, enviando-lhe um modelo 
do rótulo utilizado para esse produto.

Para facilitar um controlo eficaz dos 
alimentos que ostentam alegações 
nutricionais e de saúde, os Estados-Membros 
podem exigir que o fabricante ou o 
responsável pela colocação no mercado de 
tais produtos no seu território informe a 
autoridade competente dessa 
comercialização, enviando-lhe um modelo 
do rótulo utilizado para esse produto. A 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
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Alimentos (AESA) procederá ao 
acompanhamento das campanhas 
publicitárias de produtos alimentares que 
ostentem alegações nutricionais e de saúde, 
para que os consumidores não sejam 
induzidos em erro pela informação 
prestada, de acordo com os termos da 
Directiva 2001/13.

Or. en

Justificação

As campanhas publicitárias, os logotipos e as recomendações feitas por desportistas 
desempenham um papel importante na forma como as alegações nutricionais e de saúde 
são entendidas pelos consumidores. Nos Estados Unidos, a validade das campanhas de 
publicidade aos alimentos é fiscalizada pela Comissão Federal do Comércio. Na União 
Europeia deveria passar a vigorar uma situação semelhante, ficando a AESA autorizada 
a fiscalizar e a comentar casos específicos em que a publicidade induz os consumidores 
em erro, em vez de os informar.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 304
Artigo 25º

A Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, o mais tardar até ... 
[último dia do quinto mês seguinte ao da 
data de adopção + 6 anos], um relatório 
sobre a aplicação do presente regulamento, 
nomeadamente sobre a evolução do mercado 
dos alimentos acerca dos quais são feitas 
alegações nutricionais e de saúde, 
juntamente, se necessário, com uma 
proposta de alterações.

A Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, o mais tardar até ... 
[último dia do mês seguinte ao da data de 
adopção + 3 anos], um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento, 
nomeadamente sobre a evolução do mercado 
dos alimentos acerca dos quais são feitas 
alegações nutricionais e de saúde e 
relativamente a quaisquer problemas 
associados ao nº 5 do artigo 1º sobre 
marcas registadas, juntamente, se 
necessário, com uma proposta de alterações.

Or. en

Justificação

Uma data de revisão anterior daria a oportunidade de explorar quaisquer conflitos entre 
o Regulamento e a legislação relevante em matéria de marcas registadas.
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Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 305
Artigo 25

Avaliação Avaliação

A Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, o mais tardar até ... 
[último dia do quinto mês seguinte ao da 
data de adopção + 6 anos], um relatório 
sobre a aplicação do presente regulamento, 
nomeadamente sobre a evolução do mercado 
dos alimentos acerca dos quais são feitas 
alegações nutricionais e de saúde, 
juntamente, se necessário, com uma 
proposta de alterações.

A Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, o mais tardar até ... 
[último dia do quinto mês seguinte ao da 
data de adopção + 4 anos], e, em seguida, 
todos os anos, um relatório sobre a aplicação 
do presente regulamento, nomeadamente 
sobre a evolução do mercado dos alimentos 
acerca dos quais são feitas alegações 
nutricionais e de saúde, juntamente, se 
necessário, com uma proposta de alterações.

Or. fr

Justificação

O prazo proposto pela Comissão para examinar a aplicação desta nova legislação 
comunitária é demasiado longo. Por conseguinte, é indispensável reduzir o prazo para 
proceder ao exame e, se necessário, apresentar propostas de alteração da referida 
legislação.

Além disso, é conveniente prever, posteriormente, a apresentação regular de relatórios 
sobre a aplicação da legislação.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Jillian Evans

Alteração 306
Artigo 25º

A Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, o mais tardar até ... 
[último dia do quinto mês seguinte ao da 
data de adopção + 6 anos], um relatório 
sobre a aplicação do presente regulamento, 
nomeadamente sobre a evolução do mercado 
dos alimentos acerca dos quais são feitas 
alegações nutricionais e de saúde, 

A Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, o mais tardar até ... 
[último dia do quinto mês seguinte ao da 
data de adopção + 6 anos], um relatório 
sobre a aplicação do presente regulamento, 
nomeadamente sobre a evolução do mercado 
dos alimentos acerca dos quais são feitas 
alegações nutricionais e de saúde, 
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juntamente, se necessário, com uma 
proposta de alterações.

juntamente, se necessário, com uma 
proposta de alterações.

Esta forma de avaliação deverá também 
incluir um estudo do impacto sobre a saúde 
pública.

Or. en

Justificação

É indispensável incluir uma avaliação do impacto das alegações nutricionais e de saúde 
na saúde das populações, a fim de que a Comissão possa apresentar um relatório 
circunstanciado ao Parlamento Europeu e ao Conselho e apresentar eventuais 
alterações.

Alteração apresentada por Chris Davies, John Bowis, Caroline Jackson e Martin Callanan

Alteração 307
Artigo 25º bis (novo)

Artigo 25º bis
Medidas transitórias

As alegações sobre alimentos destinados a 
esforços musculares intensos que tenham 
sido utilizadas em conformidade com as 
disposições nacionais antes da entrada em 
vigor fixada no artigo 26º podem continuar 
a ser utilizadas até à adopção da directiva 
da Comissão sobre os alimentos destinados 
a responder à realização de esforços 
musculares intensos, especialmente 
destinados aos desportistas, com base na 
Directiva 89/398/CEE relativa aos géneros 
alimentícios destinados a uma alimentação 
especial.

Or. en

Justificação

A Comissão trabalha actualmente numa directiva da Comissão sobre alimentos 
destinados a esforços musculares intensos, com base na directiva relativa aos géneros 
alimentícios destinados a uma alimentação especial (Directiva 89/398/CEE). Esta futura 
directiva clarificará os requisitos exigidos às alegações relativas a alimentos para 
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desportistas. Estas alegações são muito específicas a produtos utilizados por atletas e, 
por isso, aquela directiva específica permite definir os critérios de alegações adequados. 
Por este motivo, é adequado prever medidas transitórias neste regulamento, até ser 
aprovada a directiva apropriada.

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 308
Artigo 26º

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

É aplicável a partir de [primeiro dia do sexto
mês após a data de publicação].

É aplicável a partir de [primeiro dia do 
décimo oitavo mês após a data de 
publicação].

Os alimentos colocados no mercado ou 
rotulados antes dessa data e que não 
cumpram o disposto no presente 
regulamento podem ser comercializados até 
[último dia do 11º mês após a data de 
publicação].

Os alimentos colocados no mercado ou 
rotulados antes da data de entrada em vigor 
do presente regulamento e que não 
cumpram o disposto no presente 
regulamento podem ser comercializados até 
[último dia do 18º mês após a data de 
entrada em vigor] ou até ao final do seu 
prazo de validade, dos dois períodos o que 
for mais longo.
As alegações de saúde previstas no nº 1 do 
artigo 12º podem ser feitas a partir da data 
de entrada em vigor especificada no artigo 
26º e até à aprovação da lista referida no nº 
2 bis do artigo 12º, sob a responsabilidade 
dos operadores comerciais, desde que 
estejam em conformidade com este 
regulamento e com as disposições 
nacionais existentes que lhes são aplicáveis 
e sem prejuízo da aprovação de medidas de 
salvaguarda como as referidas no artigo 
22º.
As alegações de saúde, diferentes das 
previstas no nº 1 do artigo 12º, que são 
utilizadas em conformidade com as 
disposições existentes relativas a alimentos, 
categorias de alimentos ou componentes de 
alimentos no momento da entrada em vigor 
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do presente regulamento, podem continuar 
a ser utilizadas nos países onde já são 
comercializadas legalmente, desde que seja 
apresentado um pedido nos termos do 
artigo 14º no prazo de doze meses após a 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento e até seis meses após a tomada 
de uma decisão final nos termos do artigo 
16º.

Or. en

Justificação

É necessário que o regulamento preveja períodos transitórios adequados, tanto no caso 
das alegações de saúde abrangidas pelo âmbito de aplicação do artigo 12º (alegações 
baseadas em dados científicos geralmente aceites) - e independentemente de serem ou 
não incluídos finalmente na lista comunitária de alegações permitidas - como no caso 
dos produtos com alegações de saúde que já se encontram no mercado mas que terão de 
se submeter a um pedido de autorização nos actuais termos da proposta.

Ao mesmo tempo, tem de ser alargado o período de eliminação gradual dos alimentos 
colocados no mercado ou rotulados antes da entrada em vigor e que não cumprem o 
disposto neste regulamento. De facto, o período previsto na proposta pode não ser 
suficiente, dado que o tempo necessário para a publicação das orientações da AESA, o 
procedimento de aprovação (pelo menos seis meses) e as alterações da rotulagem e da 
apresentação poderá ultrapassar os 11 meses previstos na proposta.

Em qualquer caso, este regulamento deverá permitir que as empresas continuem a 
comercializar os seus produtos que estão actualmente no mercado, desde que tenha sido 
apresentado um pedido em conformidade com o procedimento de autorização e até ser 
tomada uma decisão definitiva pela AESA e o Comité Permanente.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 309
Artigo 26º, parágrafo 2

É aplicável a partir de [primeiro dia do sexto
mês após a data de publicação].

É aplicável a partir de [último dia do 
vigésimo terceiro mês após a data de 
publicação].

Or. en

Justificação

Um período transitório de 24 meses assegurará perturbações e custos mínimos para as 
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empresas que tiverem de modificar a rotulagem dos seus produtos para respeitarem os 
requisitos do novo regulamento. Além disso, se o período transitório for demasiado 
curto, existe a possibilidade de alguns produtos de longa validade, nomeadamente os 
suplementos alimentares, terem de ser retirados da venda e novamente rotulados a um 
preço muito elevado. Também devemos notar que algumas formas de embalagens de 
impressão cara (como os pacotes de Tetra-pac) são fabricadas por grosso e 
frequentemente com um período mínimo de impressão equivalente a 2-4 anos de 
embalagem.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 310
Artigo 26º, parágrafo 2 bis (novo)

As alegações de saúde, diferentes das 
previstas no nº 1 do artigo 12º, que são 
utilizadas em conformidade com as 
disposições nacionais existentes, podem 
continuar a ser comercializadas, desde que 
seja apresentado um pedido nos termos do 
artigo 14º no prazo de doze meses após a 
publicação das orientações da AESA 
referidas no nº 4 do artigo 14º e até seis 
meses após a tomada de uma decisão final 
nos termos do artigo 16º.
As alegações de saúde previstas no nº 1 do 
artigo 12º que posteriormente forem 
eliminadas ao abrigo do procedimento 
referido no artigo 23º podem continuar a 
ser comercializadas até ao último dia do 
sexto mês após a data de tomada da 
decisão.

Or. en

Justificação

Estes períodos transitórios para as diversas categorias de alegações de saúde 
assegurarão perturbações e custos mínimos para as empresas alimentares que tiverem de 
modificar a rotulagem dos seus produtos para respeitarem os requisitos do novo 
regulamento.
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Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 311
Artigo 26º, parágrafo 3

Os alimentos colocados no mercado ou 
rotulados antes dessa data e que não 
cumpram o disposto no presente 
regulamento podem ser comercializados até 
[último dia do 11º mês após a data de 
publicação].

Os alimentos colocados no mercado ou 
rotulados antes dessa data e que não 
cumpram o disposto no presente 
regulamento podem ser comercializados até 
[último dia do 23º mês após a data de 
publicação].

Or. en

Justificação

É necessário um prazo razoável para que os operadores possam a adaptar-se às 
disposições do regulamento.

Alteração apresentada por Jules Maaten e Holger Krahmer

Alteração 312
Anexo

ANEXO Suprimido

Alegações nutricionais e condições que se 
lhes aplicam

Or. en

Justificação

A formulação de alegações nutricionais deverá ser da responsabilidade da indústria. As 
condições que as alegações nutricionais devem cumprir deverão ser abordadas no 
âmbito da futura proposta sobre rotulagem nutricional.

Alteração apresentada por Jules Maaten e Chris Davies

Alteração 313
Anexo, nova secção antes da secção intitulada "BAIXO VALOR ENERGÉTICO"

ALTO VALOR ENERGÉTICO
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Uma alegação de que um alimento tem alto 
valor energético, e qualquer alegação que 
possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha mais de 60kcal 
por 100ml ou 250kcal por 100g.

Or. en

Justificação

O nº 4 do artigo 2º prevê uma definição de "alegação nutricional" e refere-se na sua 
alínea a) à energia (valor calórico) que um produto "fornece com um valor reduzido ou 
aumentado". Todavia, o anexo actual apenas estabelece as condições aplicáveis às 
alegações respeitantes a níveis de energia reduzidos. Por uma questão de coerência, 
deve ser introduzida uma alegação relativa a um nível de energia aumentado.

Alteração apresentada por Jules Maaten, María del Pilar Ayuso González e Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Alteração 314
Anexo, nova secção a depois da secção intitulada "SEM GORDURA SATURADA"

ELEVADO TEOR EM ÓMEGA 3
Uma alegação de que um alimento é de 
elevado teor em ómega 3, e qualquer 
alegação que possa ter o mesmo significado 
para o consumidor, apenas poderá ser feita 
se for satisfeita pelo menos uma das 
condições seguintes: 
- teor mínimo em ácido alfalinoleico de 
0,6g por 100g/100ml do produto
- teor mínimo em ómega 3 de cadeia longa 
de 60mg por 100g/100ml do produto
desde que, no mínimo, 30% da 
recomendação dietética sejam satisfeitos 
com a ingestão média diária do produto.

Or. en

Justificação

A fim de informar o consumidor dos desenvolvimentos e recomendações recentes 
relativamente aos ácidos gordos ómega 3, deve ser inserida esta secção sobre elevado 
teor em ómega 3. A OMS recomenda um aumento da ingestão de ácidos gordos ómega 3.
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Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 315
Anexo, nova secção b depois da secção intitulada "SEM GORDURA SATURADA"

ELEVADO TEOR EM ÓMEGA 3
Uma alegação de que um alimento é de 
elevado teor em ómega 3, e qualquer 
alegação que possa ter o mesmo significado 
para o consumidor, apenas poderá ser feita 
se for satisfeita pelo menos uma das 
condições seguintes:
- teor mínimo em ácido alfalinoleico de 
0,6g por 100g/100ml do produto
- teor mínimo em ómega 3 de cadeia longa 
de 60mg por 100g/100ml do produto 
desde que, no mínimo, 30% das 
recomendações dietéticas da OMS ou 
regionais ou nacionais sejam satisfeitos 
com a ingestão média diária do produto.

Or. en

Justificação

Muitas directrizes dietéticas nacionais recomendam que se consuma mais ómega 3, que 
se encontra principalmente no peixe.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 316
Anexo, nova secção c depois da secção intitulada "SEM GORDURA SATURADA"

ELEVADO TEOR EM ÁCIDOS GORDOS 
ÓMEGA 6
Uma alegação de que um alimento é de 
elevado teor em ómega 6, e qualquer 
alegação que possa ter o mesmo significado 
para o consumidor, apenas poderá ser feita 
se for satisfeita pelo menos uma das 
condições seguintes: 
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- um teor mínimo em ácido linoleico de 
3,4g por 100g/100ml do produto
- no mínimo, 30% das recomendações 
dietéticas da OMS ou regionais ou 
nacionais sejam satisfeitos com a ingestão 
média diária do produto.

Or. en

Justificação

A investigação demonstra que a substituição das gorduras saturadas pelas gorduras 
polinsaturadas pode contribuir para baixar o risco de doença cardiovascular.
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Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 317
Anexo, nova secção d depois da secção intitulada "SEM GORDURA SATURADA"

FONTE DE ÁCIDO GORDO ÓMEGA 6
Uma alegação de que um alimento é uma 
fonte de ómega 6 e qualquer alegação que 
possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita se 
preencher, pelo menos, uma das duas 
seguintes condições:
- um teor mínimo em ácido linoleico de 
1,7g por 100g/100ml do produto;
- a ingestão média diária do produto 
contribua com, pelo menos, 15 % da 
recomendação dietética da OMS ou das 
autoridades regionais ou nacionais.

Or. en

Alteração apresentada por Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González e Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Alteração 318
Anexo, nova secção e depois da secção intitulada "SEM GORDURA SATURADA"

BAIXO TEOR EM COLESTEROL
Uma alegação de que um alimento é de 
baixo teor em colesterol, e qualquer 
alegação que possa ter o mesmo significado 
para o consumidor, apenas poderá ser feita
quando o produto contenha não mais de 
0,02g de colesterol por 100g (sólidos) ou 
não mais de 0,01g de colesterol por 100ml 
(líquidos), e menos de 1,5g de gordura 
saturada por 100g (sólidos) ou de 0,75g de 
gordura saturada por 100ml (líquidos), e 
não mais de 10 % de valor energético de 
gordura saturada.
No caso de alimentos naturalmente baixos 
em valor energético, o termo 
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"naturalmente" pode ser usado como 
prefixo desta alegação.

Or. en

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 319
Anexo, nova secção, depois da secção intitulada "SEM GORDURA SATURADA"

SEM COLESTEROL
Uma alegação de que um alimento não 
contém colesterol, e qualquer alegação que 
possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha menos de 0,005 
g de colesterol por 100 g (sólidos) ou menos 
de 0,005 g de colesterol por 100 ml 
(líquidos), e 
a) menos de 1,5 g de gordura saturada por 
100 g (sólidos) ou 0,75 g de gordura 
saturada por 100 ml (líquidos), e menos de 
10% de valor energético de gordura 
saturada,
b) ou quando 70% do total dos ácidos 
gordos são não-saturados.
No caso de alimentos naturalmente sem 
colesterol, o termo "naturalmente" pode
ser usado como prefixo desta alegação.

Or. nl

Justificação

A presente  alegação é aprovada ao abrigo do Codex Alimentarius.
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Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
Eija-Riitta Korhola

Alteração 320
Anexo, nova secção g depois da secção intitulada "SEM GORDURA SATURADA"

SEM COLESTEROL

Uma alegação de que um alimento não 
contém colesterol, e qualquer alegação 
que possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha não mais de 
0,005g de colesterol por 100g (sólidos) ou 
não mais de 0,005g por 100 ml (líquidos) e
- menos de 1,5g de gordura saturada por 
100g (sólidos) ou de 0,75g de gordura 
saturada por 100ml (líquidos), e não mais 
de 10 % de valor energético de gordura 
saturada,
- ou 70% dos ácidos gordos totais sejam 
insaturados
No caso de alimentos naturalmente sem 
colesterol, o termo "naturalmente" pode 
ser usado como prefixo desta alegação.

Or. en

Justificação

A presente  alegação é aprovada pelo Codex Alimentarius.
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Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 321
Anexo, nova secção, depois da secção intitulada "SEM GORDURA SATURADA"

SEM COLESTEROL
Uma alegação de que um alimento não 
contém colesterol, e qualquer alegação que 
possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita nas 
seguintes condições:
a) quando o produto contenha 0,5 g por 
100g (para os sólidos) ou 100 ml no 
máximo (para os líquidos), 
b) quando o produto contenha menos de 
1,5 g de gorduras saturadas por 100g (para 
os sólidos) ou menos de 0,75 g de gorduras 
saturadas por 100 ml (para os líquidos),
c) quando 10% da energia sejam fornecidos 
por gorduras saturadas ou 70% do total de 
ácidos gordos sejam insaturados.
No caso dos alimentos naturalmente sem 
colesterol, o termo “naturalmente” pode ser 
utilizado como um prefixo da alegação.

Or. sv

Justificação

Estes valores foram reconhecidos no Codex Alimentarius. A ingestão média de colesterol 
ascende a cerca de 200 a 300 mg por dia. Os óleos/gorduras vegetais têm um teor em 
colesterol inferior a 5mg colesterol por 100g, ao passo que as gorduras animais têm um 
teor em colesterol de cerca de 300mg/100g. Se 20g de gordura animal forem substituídas 
por 20g de gordura vegetal, a ingestão de colesterol é reduzida em 50 a 60mg por dia, o 
que corresponde a uma redução de 20-25%. Tal representa uma redução considerável do 
nível plasmático global de colesterol e do colesterol-LDL, negativo.
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 322
Anexo, secção intitulada "SEM AÇÚCARES", parágrafo 1

1. Uma alegação de que um alimento é sem 
açúcares, e qualquer alegação que possa ter
o mesmo significado para o consumidor, 
apenas poderá ser feita quando o produto 
contenha menos de 0,5 g de açúcares por 
100 g ou por 100 ml.

1. Uma alegação de que um alimento é sem 
açúcares, e qualquer alegação que tenha o 
mesmo significado para o consumidor, 
apenas poderá ser feita quando o produto 
contenha menos de 0,7 g de açúcares por 
100 g ou por 100 ml.

Or. de

Justificação

Nos alimentos sem açúcar são muitas vezes utilizados, para satisfazer o desejo manifesto 
do consumidor, extractos naturais de frutas e de plantas em vez de corantes artificiais. 
Estes contêm quantidades reduzidas de açúcar próprio, o que torna necessário limitar a 
0,7% a presença de açúcar por 100g de alimento. Para um valor-limite de 0,5%, os 
produtores de géneros alimentícios seriam, por exemplo, obrigados, para muitos 
alimentos "sem açúcar", a utilizarem corantes artificiais em vez de corantes naturais 
(por exemplo, sumo de cereja).

Alteração apresentada por Riitta Myller, Hiltrud Breyer, Jillian Evans e Eija-Riitta 
Korhola

Alteração 323
Anexo, nova secção a depois da secção intitulada "SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES"

BAIXO TEOR EM LACTOSE
Uma alegação de que um alimento é de 
baixo teor em lactose, e qualquer alegação 
que possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha não mais de 1g 
de lactose por 100g ou 100ml do produto 
pronto a consumir.

Or. en
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Justificação

Os conceitos relacionados com a lactose deverão ser definidos neste regulamento, a fim 
de melhorar a posição dos consumidores.

Alteração apresentada por Eija-Riitta Korhola

Alteração 324
Anexo, nova secção b depois da secção intitulada "SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES"

SEM LACTOSE
Uma alegação de que um alimento é sem 
lactose, e qualquer alegação que possa ter o 
mesmo significado para o consumidor, 
apenas poderá ser feita quando o produto 
contenha uma quantidade não detectável 
de lactose quando analisado (ou seja, 
menos de 10mg por 100g ou 100ml do 
produto pronto a consumir). 

Or. en

Justificação

Deverá ser incluída nesta proposta de directiva uma definição de "sem lactose", a fim de 
estabelecer uma norma à escala europeia dos produtos sem lactose. Esta definição não 
foi antes suficientemente desenvolvida e também é necessária para os produtos 
alimentares básicos. 

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Jillian Evans

Alteração 325
Anexo, nova secção c depois da secção intitulada "SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES"

SEM LACTOSE
Uma alegação de que um alimento é sem 
lactose, e qualquer alegação que possa ter 
o mesmo significado para o consumidor, 
apenas poderá ser feita quando o produto 
contenha não mais de 10mg de lactose por 
100g ou 100ml do produto pronto a 
consumir.
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Or. en

Justificação

A intolerância à lactose é um problema comum, em virtude do qual os produtos lácteos 
convencionais não podem ser ingeridos por uma parte significativa da população (17% 
da população na Finlândia). Em muitos países, os produtos lácteos são a base das dietas 
tradicionais, dado serem ricos em proteínas, cálcio e vitaminas.

A indústria alimentar tem desenvolvido numerosos produtos sem lactose ou com baixo 
teor em lactose. No mercado existem inúmeros outros produtos em relação aos quais têm 
sido usadas estas alegações, de modo a fornecer informações sobre a natureza dos 
produtos às pessoas que não toleram a lactose. Nos diversos Estados-Membros da UE 
não existem normas comuns para estas alegações e deveriam ser utilizados os mesmos 
limites para ajudar os consumidores. 

O limite de detecção da lactose é de 10 mg/100 g e, portanto, este pode ser utilizado para 
as alegações “sem lactose”.

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 326
Anexo, nova secção antes da secção intitulada "SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES"

SEM LACTOSE
Uma alegação de que um alimento não 
contém lactose, e qualquer alegação que 
possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha doses não 
detectáveis de lactose ao ser analisado (ou 
seja, menos de 10 mg por 100 g ou por 100 
ml num alimento pronto a ser consumido).
No caso dos alimentos naturalmente sem 
lactose, o termo “naturalmente” pode ser 
utilizado como um prefixo da alegação.

Or. sv

Justificação

Uma percentagem considerável da população é alérgica à lactose e não pode utilizar 
produtos lácteos tradicionais, que são uma das bases importantes da alimentação 
tradicional para toda a população, devido ao seu elevado teor em cálcio e enquanto 
fonte de vitaminas D, B2 e B12, e iodo. Existe uma vasta paleta de produtos com baixo 
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teor de lactose ou que não contêm lactose. Os consumidores alérgicos à lactose devem 
obter informações sobre o conteúdo desses produtos. Actualmente, não há valores-limite 
uniformes nos Estados-Membros para as alegações relativas ao teor de lactose.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 327
Anexo, nova secção, depois da secção intitulada "SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES"

FONTE DE HIDRATOS DE CARBONO 
COMPLEXOS
Uma alegação de que um alimento é uma 
fonte de hidratos de carbono complexos, e 
qualquer alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita se o produto contiver pelo 
menos 25 g de hidratos de carbono 
complexos por cada 100 g.

Or. es

Justificação

Os hidratos de carbono complexos são compostos por longas cadeias de açúcares 
simples, encontrando-se no seu estado natural em cereais, frutos, legumes (feijão e 
ervilhas ) e outros vegetais. Os hidratos de carbono complexos incluem todos os tipos de 
hidratos de carbono digestíveis excluindo os  mono e dissacáridos. 

A energia de um alimento provém fundamentalmente dos seguintes nutrientes: proteínas, 
hidratos de carbono e gorduras.

As recomendações alimentares de diferentes países europeus indicam a seguinte ingestão 
dos três nutrientes acima mencionados: 

• menos de 30 - 35% da energia deve provir das gorduras;
• entre 10 - 15%  da energia deve provir das proteínas;
• mais de 50% da energia deve provir dos hidratos de carbono (preferencialmente sob 

a forma de hidratos de carbono complexos).

Por conseguinte, é importante informar os consumidores sobre os alimentos que são 
fonte de hidratos de carbono ou têm um elevado teor de hidratos de carbono, para que 
possam optar por regimes alimentares mais saudáveis.
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Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 328
Anexo, nova secção, depois da secção intitulada "SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES"

ALTO TEOR EM HIDRATOS DE 
CARBONO COMPLEXOS
Uma alegação de que um alimento tem um 
alto teor em hidratos de carbono 
complexos, e qualquer alegação que possa 
ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita se o 
produto contiver pelo menos 50 g de 
hidratos de carbono complexos por cada 
100 g.

Or. es

Alteração apresentada por Caroline Jackson

Alteração 329
Anexo, nova secção g depois da secção intitulada "SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES"

ELEVADO TEOR EM ENERGIA DE 
HIDRATOS DE CARBONO
Uma alegação de que um alimento é de 
elevado teor em energia de hidratos de 
carbono, e qualquer alegação que possa ter 
o mesmo significado para o consumidor, 
apenas poderá ser feita quando os hidratos 
de carbono forneçam pelo menos 60% do 
valor energético total e o produto contenha 
mais de 60kcal por 100ml ou 250kcal por 
100g.

Or. en

Justificação

O nº 4 do artigo 2º prevê uma definição de "alegação nutricional" e refere-se na sua 
alínea a) à energia (valor calórico) que um produto "fornece com um valor reduzido ou 
aumentado". Todavia, o anexo actual apenas estabelece as condições aplicáveis às 
alegações respeitantes a níveis de energia reduzidos. Por uma questão de coerência, 
deve ser introduzida uma alegação relativa a um nível de energia aumentado.
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Alteração apresentada por Caroline Jackson

Alteração 330
Anexo, nova secção h depois da secção intitulada "SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES"

TEOR LÍQUIDO EM HIDRATOS DE 
CARBONO
Esta expressão representaria um valor 
líquido correspondente à subtracção ao 
teor total em hidratos de carbono dos 
hidratos de carbono que têm um impacto 
muito reduzido sobre o açúcar no sangue; 
teor líquido em hidratos de carbono = 
hidratos de carbono totais - glicerina -
ácidos orgânicos. Os álcoois de açúcar não 
seriam subtraídos, em virtude de poderem 
afectar o açúcar no sangue, dependendo do 
processamento e formulação dos alimentos.

Or. en

Justificação

Está provado que as dietas à base do teor líquido em hidratos de carbono podem 
contribuir para a diminuição de peso. As alegações relativas ao teor líquido em hidratos 
de carbono responderiam à crescente procura, por parte dos consumidores, de 
informações sobre o teor líquido em hidratos de carbono dos alimentos.
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Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 331
Anexo, nova secção i depois da secção intitulada "SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES"

BAIXO TEOR LÍQUIDO EM HIDRATOS 
DE CARBONO
Uma alegação de que um alimento é de 
baixo teor líquido em hidratos de carbono, 
e qualquer alegação equivalente para o 
consumidor, apenas poderá ser feita se o 
produto tiver um teor líquido em hidratos 
de carbono não superior a 5g por dose do 
produto, tendo em conta que o teor líquido 
em hidratos de carbono representa um 
valor líquido, descontando os hidratos de 
carbono que têm um impacto muito 
reduzido sobre o açúcar no sangue; teor 
líquido em hidratos de carbono = hidratos 
de carbono totais - glicerina - ácidos 
orgânicos. Os álcoois de açúcar não seriam 
subtraídos, em virtude de poderem afectar o 
açúcar no sangue, dependendo do 
processamento e formulação dos alimentos. 

Or. en

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 332
Anexo, nova secção j depois da secção intitulada "SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES"

BAIXO TEOR EM HIDRATOS DE 
CARBONO
Uma alegação de que um alimento é de 
baixo teor em hidratos de carbono, e 
qualquer alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita se o produto tiver um teor 
líquido em hidratos de carbono não 
superior a 10g por 100g do produto, 
entendendo-se por teor líquido em hidratos 
de carbono os hidratos de carbono totais 
menos as fibras de dieta e os álcoois de 
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açúcar.

Or. en

Justificação

Existem provas científicas que demonstram que as dietas com um baixo teor em hidratos 
de carbono proporcionam grandes vantagens no plano da saúde. As alegações relativas 
a um baixo teor em hidratos de carbono devem dar resposta à crescente procura, por 
parte dos consumidores, de informações sobre a escassa presença de hidratos de 
carbono na alimentação.

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 333
Anexo, nova secção k depois da secção intitulada "SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES"

BAIXO TEOR EM HIDRATOS DE 
CARBONO
Uma alegação de que um alimento é de 
baixo teor em hidratos de carbono, e 
qualquer alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita quando o produto não 
contenha mais de 2,0g por 100ml, para os 
líquidos (cerveja).

Or. en

Justificação

No âmbito do presente debate sobre a dieta alimentar, os consumidores também deverão 
ter o direito à informação sobre o teor em hidratos de carbono das bebidas alcoólicas.
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 334
Anexo, nova secção antes da secção intitulada "SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES"

BAIXO TEOR EM HIDRATOS DE 
CARBONO

Uma alegação de que um alimento tem um 
baixo teor em hidratos de carbono, e 
qualquer alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita quando o produto 
contenha, no caso de bebidas, menos de 
0,12 g por 100 ml.

Or. de

Justificação

No contexto do actual debate sobre dietas, os consumidores também deveriam ser 
informados sobre o valor em volume dos hidratos de carbono presentes nos alimentos.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 335
Anexo, nova secção antes da secção intitulada "SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES"

REDUZIDO EM HIDRATOS DE 
CARBONO

Uma alegação que afirme que o teor em 
hidratos de carbono foi reduzido, e 
qualquer alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita quando a redução do teor 
em hidratos de carbono seja de, pelo 
menos, 30%.

Or. de
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Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 336
Anexo, nova secção n depois da secção intitulada "SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES"

TEOR REDUZIDO EM HIDRATOS DE 
CARBONO
Uma alegação de que um alimento é de 
baixo teor em hidratos de carbono, e 
qualquer alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita quando o teor em hidratos 
de carbono seja reduzido pelo menos em 
30.

Or. en

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 337
Anexo, nova secção antes da secção intitulada "SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES"

SEM PROTEÍNA DO LEITE DE VACA
Uma alegação de que um alimento não 
contém proteína do leite de vaca, e 
qualquer alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita quando o produto não 
contenha ingredientes como a proteína do 
leite de vaca ou outras componentes do 
leite de vaca.

Or. sv

Justificação

Cerca de 5% de todas as crianças europeias são alérgicas à proteína do leite de vaca. Os 
pais destas crianças precisam de saber se um produto contém tais proteínas. Por esta 
razão, é necessário adoptar disposições sobre uma rotulagem clara e inequívoca dos 
produtos que não contenham a proteína do leite de vaca.
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Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 338
Anexo, nova secção p depois da secção intitulada "SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES"

IG (ÍNDICE GLICÉMICO) ALTO 
O índice glicémico mede a taxa de aumento 
e o aumento no tempo do nível de glicose 
no sangue provocada por um alimento que 
contenha hidratos de carbono. A 
FAO/OMS definem o índice glicémico 
como o acréscimo da área sob a curva de 
resposta da glicose no sangue provocada 
por uma dose de 50g de hidratos de 
carbono de um alimento objecto de ensaio, 
expresso em percentagem da resposta à 
mesma quantidade de hidratos de carbono 
de um alimento padrão ingerido pelo 
mesmo indivíduo. O alimento padrão é 
normalmente a glicose, cujo IG é igual a 
100, e os alimentos objecto de ensaio são 
aferidos relativamente a esta norma.
Os valores possíveis do IG variam entre 0 e 
100. Uma alegação de que um alimento tem 
IG ALTO apenas poderá ser feita se IG é 
maior do que 70.

Or. en

Justificação

Além dos benefícios potenciais das dietas à base de alimentos com IG baixo ou reduzido, 
certos alimentos com IG alto, que fornecem hidratos de carbono de libertação rápida, 
são importantes para a alimentação no âmbito do desporto.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 339
Anexo, nova secção q depois da secção intitulada "SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES"

ÍNDICE GLICÉMICO BAIXO 
Uma alegação de que um alimento é de 
índice glicémico baixo, e qualquer alegação 
que possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita se o 
índice glicémico do produto não 
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ultrapassar 40.

Or. en

Justificação

O índice glicémico dá uma indicação da libertação de açúcar total no sangue e da 
duração desta a seguir ao consumo de um alimento. Os consumidores podem obter 
benefícios para a saúde evitando o consumo excessivo de alimentos com índice glicémico 
alto. Consequentemente, as alegações de índice glicémico baixo permitem aos 
consumidores uma escolha informada.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 340
Anexo, nova secção r depois da secção intitulada "SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES"

IG (ÍNDICE GLICÉMICO) BAIXO 
O índice glicémico mede a taxa de aumento 
e o aumento no tempo do nível de glicose 
no sangue provocada por um alimento que 
contenha hidratos de carbono. A 
FAO/OMS definem o índice glicémico 
como o acréscimo da área sob a curva de 
resposta da glicose no sangue provocada 
por uma dose de 50g de hidratos de 
carbono de um alimento objecto de ensaio, 
expresso em percentagem da resposta à 
mesma quantidade de hidratos de carbono 
de um alimento padrão ingerido pelo 
mesmo indivíduo. O alimento padrão é 
normalmente a glicose, cujo IG é igual a 
100, e os alimentos objecto de ensaio são 
aferidos relativamente a esta norma. Os 
valores possíveis do IG variam entre 0 e 
100. Uma alegação de que um alimento tem 
IG BAIXO apenas poderá ser feita se IG é 
menor do que 55.

Or. en

Justificação

A evidência sugere que as dietas à base de IG baixo podem aumentar os níveis de 
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saciedade, e a investigação em curso debruça-se sobre o papel do IG na perda de peso, 
síndrome metabólica e doença coronária. Há também evidência em apoio do papel 
benéfico das dietas à base de IG baixo nos diabéticos.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 341
Anexo, nova secção s depois da secção intitulada "SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES"

IG (ÍNDICE GLICÉMICO) REDUZIDO 
O índice glicémico mede a taxa de aumento 
e o aumento no tempo do nível de glicose 
no sangue provocada por um alimento que 
contenha hidratos de carbono. A 
FAO/OMS definem o índice glicémico 
como o acréscimo da área sob a curva de 
resposta da glicose no sangue provocada 
por uma dose de 50g de hidratos de 
carbono de um alimento objecto de ensaio, 
expresso em percentagem da resposta à 
mesma quantidade de hidratos de carbono 
de um alimento padrão ingerido pelo 
mesmo indivíduo. O alimento padrão é 
normalmente a glicose, cujo IG é igual a 
100, e os alimentos objecto de ensaio são 
aferidos relativamente a esta norma.
Os valores possíveis do IG variam entre 0 e 
100, e a classificação geralmente aceite 
para o IG é IG Baixo: ≤55; IG Médio 56-
69; IG Alto: ≥70. 
Uma alegação de um IG Reduzido apenas 
poderá ser feita quando um produto tenha 
um IG 30% mais baixo que um produto 
padrão comparável.

Or. en

Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 342
Anexo, Secção "Baixo teor em sódio/sal"
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BAIXO TEOR EM SÓDIO / SAL BAIXO TEOR EM SÓDIO

Uma alegação de que um alimento é de 
baixo teor em sódio, e qualquer alegação que 
possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita quando 
o produto contenha menos de 0,12 g de 
sódio, ou o valor equivalente em sal, por 
100 g ou por 100 ml.

Uma alegação de que um alimento é de 
baixo teor em sódio, e qualquer alegação que 
possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita quando 
o produto contenha menos de 0,12 g de 
sódio por 100 g ou por 100 ml.

No caso dos alimentos naturalmente de 
baixo teor em sódio, o termo “naturalmente” 
pode ser utilizado como um prefixo da 
alegação.

No caso dos alimentos naturalmente de 
baixo teor em sódio, o termo “naturalmente” 
pode ser utilizado como um prefixo da 
alegação.

Or. fi

Justificação

Cabe definir os limiares com base no teor de sódio e remeter as alegações respeitantes 
ao sal para uma regulamentação nacional.

Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 343
Anexo, Secção "Muito baixo teor em sódio/sal"

MUITO BAIXO TEOR EM SÓDIO /SAL MUITO BAIXO TEOR EM SÓDIO

Uma alegação de que um alimento é de 
muito baixo teor em sódio, e qualquer 
alegação que possa ter o mesmo significado 
para o consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha menos de 0,04g 
de sódio, ou o valor equivalente em sal, por 
100 g ou por 100 ml.

Uma alegação de que um alimento é de 
muito baixo teor em sódio, e qualquer 
alegação que possa ter o mesmo significado 
para o consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha menos de 0,04g 
de sódio por 100 g ou por 100 ml.

No caso dos alimentos naturalmente de 
muito baixo teor em sódio, o termo 
“naturalmente” pode ser utilizado como um 
prefixo da alegação.

No caso dos alimentos naturalmente de 
muito baixo teor em sódio, o termo 
“naturalmente” pode ser utilizado como um 
prefixo da alegação.

Or. fi
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Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 344
Anexo, Secção "Sem sódio ou sem sal"

SEM SÓDIO ou SEM SAL SEM SÓDIO 

Or. fi

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
Françoise Grossetête

Alteração 345
Anexo, secção  intitulada "FONTE NATURAL DE VITAMINAS E/OU DE SAIS 

MINERAIS"

FONTE NATURAL DE VITAMINAS 
E/OU DE SAIS MINERAIS

FONTE DE VITAMINAS E/OU DE SAIS 
MINERAIS 

Uma alegação de que um alimento é uma 
fonte natural de vitaminas e/ou de sais 
minerais, e qualquer alegação que possa ter 
o mesmo significado para o consumidor, 
apenas poderá ser feita quando o produto 
contenha pelo menos 15% da dose diária 
recomendada, especificada no anexo da 
Directiva 90/496/CEE do Conselho, por 
100 g ou por 100 ml.

Uma alegação de que um alimento é uma 
fonte de vitaminas e/ou de sais minerais, e 
qualquer alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita quando o produto contenha 
pelo menos 15% dos valores nutricionais 
recomendados (VNR) por 100g (sólidos) e 
7,5% dos VNR por 100ml (líquidos), ou 
5% dos VNR por 100kcal (12% dos VNR 
por 1MJ) ou 15% dos VNR por dose.

No caso dos alimentos naturalmente fonte 
de vitaminas e/ou sais minerais, os termos 
“naturalmente”/"natural" podem ser 
utilizados como um prefixo da alegação. 

Or. en

Justificação

As condições de utilização da alegação "fonte de" vitaminas ou sais minerais deveriam 
alinhar-se pelas condições estabelecidas no Codex Alimentarius, isto é, recorrer a 
diferentes limiares, estabelecendo uma distinção entre os produtos sólidos e os produtos 
líquidos. Ademais, a referência aos limiares propostos pela Comissão corre o risco de 
causar um forte prejuízo aos produtos lácteos cujo importante teor em cálcio é contudo 
bem conhecido.
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans e Kartika Tamara Liotard

Alteração 346
Anexo, secção intitulada "LIGHT/LITE"

Uma alegação que afirme que um produto é 
light ou “lite”, e qualquer alegação que 
possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, deverá cumprir as mesmas 
condições que as definidas para a expressão 
“Reduzido”; a alegação deverá também ser 
acompanhada de uma indicação da(s) 
característica(s) que torna(m) o produto light 
ou “lite”.

Uma alegação que afirme que um produto é 
light ou “lite”, e qualquer alegação que 
possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, deverá cumprir as mesmas 
condições que as definidas para a expressão 
“baixo” em relação à gordura, açúcar e 
sódio/sal; a alegação deverá também ser 
acompanhada de uma indicação da(s) 
característica(s) que torna(m) o produto light 
ou “lite”.

Or. en

Justificação

Os consumidores entendem na verdade as expressões "light" ou "lite" com o sentido de 
teor baixo em certos nutrientes. Consequentemente, é necessário incluir a noção de 
"baixo" na descrição de "light" ou "lite". 

Alteração apresentada por Caroline Jackson

Alteração 347
Anexo, nova secção a após a secção "LIGHT/LITE"

ISOTÓNICO
Uma alegação de que um fluido é isotónico, 
e qualquer alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita quando o fluido tenha uma 
osmolalidade não inferior a 270mOsmol/kg 
de água e não superior a 330 mOsmol/kg 
de água. 

Or. en

Justificação

A ingestão suficiente de fluídos é vital para a saúde e o bem-estar. Está demonstrado que 
os fluídos "isotónicos" ou "hipotónicos", isto é, com uma osmolalidade semelhante ou 
inferior ao plasma sanguíneo, oferecem vantagens em termos do fornecimento eficaz de 
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fluídos ao corpo, e estas alegações são comuns nas bebidas de hidratação e bebidas de 
reposição energética.

Alteração apresentada por Caroline Jackson

Alteração 348
Anexo, nova secção b após a secção "LIGHT/LITE"

HIPOTÓNICO
Uma alegação de que um fluido é 
hipotónico, e qualquer alegação que possa 
ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o fluido tenha uma osmolalidade 
inferior a 270mOsmol/kg de água.

Or. en

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 349
Anexo, nova secção, depois da secção intitulada "LIGHT/LITE"

FONTE DE AMIDO
Uma alegação de que um alimento é fonte 
de amido, e qualquer alegação que possa 
ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha pelo menos 15g
de amido por 100g.

Or. fr

Justificação

Determinados consumidores procuram, por necessidades de saúde, produtos que 
contenham amido, pelo que convém poder assinalá-los, no respeito dos dados do Codex 
Alimentarius.
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Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 350
Anexo, nova secção, depois da secção intitulada "LIGHT/LITE"

ELEVADO TEOR DE AMIDO
Uma alegação de que um alimento é fonte 
de amido, ou qualquer alegação que possa 
ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha pelo menos 30g 
de amido por 100g.

Or. fr
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