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Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 31
Título

PROPOSTA DE REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO

PROPOSTA DE REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO

relativo à adição aos alimentos de vitaminas, 
minerais e outras substâncias específicas

relativo à adição aos alimentos de vitaminas, 
minerais e compostos de elementos 
minerais e não minerais e outras 
substâncias específicas

Or. el

Justificação

Impõe-se esta correcção, dado que o título deve ser cientificamente correcto, tendo em conta que o 
cloro, o flúor, o iodo e o fósforo não são minerais, mas elementos não minerais. Como o título não 
é cientificamente correcto, há duas opções: se a modificação for feita no titulo, também nos pontos 
seguintes do texto em que se faz referência aos minerais, se deverá entender elementos minerais e 
não minerais, ou então, alternativamente, nos pontos onde figura a definição, dever-se-á precisar 
que os minerais se devem entender como compostos de elementos minerais que incluem também 
compostos de elementos não minerais.



Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 32
Considerando 4

(4) Por motivos relacionados com a saúde 
pública, alguns Estados-Membros exigem a 
adição obrigatória de algumas vitaminas e de 
alguns minerais a determinados alimentos 
comuns. Estas considerações podem ter 
pertinência a nível nacional ou mesmo 
regional e, como tal, não seria possível 
actualmente a harmonização da adição 
obrigatória de nutrientes em toda a 
Comunidade. No entanto, se e quando isto se 
tornar adequado, essas disposições poderiam 
ser adoptadas a nível comunitário. 
Entretanto, seria útil a recolha de 
informações sobre essas medidas nacionais.

(4) Por motivos relacionados com a saúde 
pública, alguns Estados-Membros exigem a 
adição obrigatória de algumas vitaminas e de 
alguns minerais a determinados alimentos 
comuns. Estas considerações podem ter 
pertinência a nível nacional ou mesmo 
regional e, como tal, não seria possível 
actualmente a harmonização da adição 
obrigatória de nutrientes em toda a 
Comunidade. No entanto, se e quando isto se 
tornar adequado, essas disposições poderiam 
ser adoptadas a nível comunitário, de acordo 
com o princípio segundo o qual 
medicamentação em massa por meio da 
adição da substância em causa aos 
produtos básicos distribuídos pelo Estado, a 
exemplo da água potável, não deve ser 
autorizada, a menos que se possa provar 
cientificamente que tal adição não tem 
quaisquer efeitos nocivos para a saúde dos 
grupos vulneráveis da população.
Entretanto, seria útil a recolha de 
informações sobre essas medidas nacionais.

Or. en

Justificação

A adição de fluoreto à água potável produz efeitos negativos desproporcionados nos 
recém-nascidos e crianças alimentados com biberão, quando são tomados em consideração os 
hábitos de consumo tal como são definidos no artigo 7º.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 33
Considerando 9

(9) A nível internacional, o Codex 
Alimentarius adoptou em 1987 os princípios 
gerais para a adição aos alimentos de 
nutrientes, incluindo as vitaminas e os 
minerais. São tidas em devida conta as 
definições aí contidas para “reconstituição”, 
“equivalência nutritiva” e “alimento 
substituto”. A definição do Codex para 

(9) A nível internacional, o Codex 
Alimentarius adoptou em 1987 os princípios 
gerais para a adição aos alimentos de 
nutrientes, incluindo as vitaminas e os 
minerais. São tidas em devida conta as 
definições aí contidas para “reconstituição”, 
“equivalência nutritiva” e “alimento 
substituto”. A definição do Codex para 



“fortificação” ou “enriquecimento” permite 
a adição de nutrientes a alimentos para 
efeitos de prevenção ou correcção de uma 
carência de um ou mais nutrientes na 
população ou em grupos específicos da 
população que pode ser comprovada por 
provas científicas existentes ou indicada por 
doses ingeridas estimadas de nutrientes 
devido a mudanças de hábitos alimentares.

“fortificação” ou “enriquecimento” permite 
a adição de nutrientes a alimentos para 
efeitos de prevenção ou correcção de uma 
carência de um ou mais nutrientes na 
população ou em grupos específicos da 
população que pode ser comprovada por 
provas científicas existentes ou indicada por 
doses ingeridas estimadas de nutrientes 
devido a mudanças de hábitos alimentares. A 
medicamentação em massa por meio da
adição da substância em causa aos 
produtos básicos distribuídos pelo Estado, a 
exemplo da água potável, não deve ser 
autorizada, a menos que se possa provar 
cientificamente que tal adição não tem 
quaisquer efeitos nocivos para a saúde dos 
grupos vulneráveis da população.

Or. en

Alteração apresentada por Jillian Evans e Bart Staes

Alteração 34
Considerando 11

(11) Nos alimentos, apenas deverá ser 
autorizada a adição de vitaminas e de 
minerais normalmente presentes e 
consumidos num regime alimentar e 
considerados nutrientes essenciais, apesar de 
isto não significar que a sua adição àqueles 
produtos seja necessária. Deverão evitar-se 
potenciais controvérsias relativas à
identidade desses nutrientes essenciais. Por 
conseguinte, deve ser estabelecida uma lista 
positiva de tais vitaminas e minerais.

(11) Nos alimentos, apenas deverá ser 
autorizada a adição de vitaminas e de 
minerais normalmente presentes e 
consumidos num regime alimentar e 
considerados nutrientes essenciais, apesar de 
isto não significar que a sua adição àqueles 
produtos seja necessária. Deverão evitar-se 
potenciais controvérsias relativas à 
identidade desses nutrientes essenciais. Por 
conseguinte, deve ser estabelecida uma lista 
positiva de tais vitaminas e minerais. Para a 
protecção dos consumidores, é necessário 
estabelecer uma lista positiva de algumas 
outras substâncias bioactivas que podem 
ser utilizadas nos alimentos.

Or. en

Justificação

As vitaminas e os minerais adicionados como fortificantes figuram numa lista positiva. Os 
consumidores necessitam do mesmo nível de protecção para as substâncias bioactivas que são 
adicionadas para conferir propriedades específicas aos alimentos. Os extractos que têm efeitos 
hormonais (sobretudo as fito-hormonas) ou as substâncias bioactivas como a cafeína, a nicotina ou 



o quinino deveriam ser escrupulosamente controlados antes de ser autorizada qualquer adição ao 
alimento. Para os extractos ou substâncias obtidas através de processos de síntese é, portanto, 
necessário elaborar uma lista positiva que indique as restrições de utilização e os teores máximos.

Alteração apresentada por Jillian Evans e Bart Staes

Alteração 35
Considerando 12

(12) As substâncias químicas utilizadas 
como fontes de vitaminas e de minerais a 
adicionar aos alimentos deverão ser seguras 
e também estar biodisponíveis, ou seja, 
disponíveis para serem utilizadas pelo 
organismo. Por este motivo, deve 
igualmente ser estabelecida uma lista 
positiva dessas substâncias. Desta lista 
positiva devem constar as substâncias que 
foram aprovadas pelo Comité Científico da 
Alimentação Humana (parecer emitido em 
12 de Maio de 1999) com base nos critérios 
acima referidos de segurança e de 
biodisponibilidade e que podem ser usadas 
no fabrico de alimentos destinados a 
lactentes e crianças jovens, bem como 
noutros alimentos para fins nutricionais 
específicos ou em suplementos alimentares.

(12) As substâncias químicas utilizadas 
como fontes de vitaminas, de minerais e de 
outras substâncias específicas que podem 
ser adicionadas aos alimentos devem ser 
seguras e também estar biodisponíveis, ou 
seja, disponíveis para serem utilizadas pelo
organismo. Por este motivo, deve 
igualmente ser estabelecida uma lista 
positiva dessas substâncias. Desta lista 
positiva devem constar as substâncias que 
foram aprovadas pelo Comité Científico da 
Alimentação Humana (parecer emitido em 
12 de Maio de 1999) com base nos critérios 
acima referidos de segurança e de 
biodisponibilidade e que podem ser usadas 
no fabrico de alimentos destinados a todos 
os sectores da população, incluindo
lactentes, crianças jovens, grávidas e idosos, 
bem como noutros alimentos para fins 
nutricionais específicos ou em suplementos 
alimentares.

Or. en

Justificação

Devem aplicar-se as mesmas regras às vitaminas, minerais e outras substâncias bioactivas.

Alteração apresentada por Jillian Evans e Bart Staes

Alteração 36
Considerando 14

(14) Os alimentos aos quais são adicionados 
vitaminas e minerais são, na sua maior parte, 
promovidos por fabricantes e podem ser 
considerados pelos consumidores como 
produtos com uma vantagem nutricional, 

(14) Os alimentos aos quais são adicionados 
vitaminas e minerais são, na sua maior parte, 
promovidos por fabricantes e podem ser 
considerados pelos consumidores como 
produtos com uma vantagem nutricional, 



fisiológica ou com qualquer outra 
vantagem em termos de saúde, em relação a 
produtos semelhantes ou a outros produtos 
aos quais não sejam adicionados esses 
nutrientes, o que pode influenciar de modo 
possivelmente indesejável as escolhas dos 
consumidores. Para contrapor este potencial 
efeito indesejável, considera-se adequado 
impor algumas restrições aos produtos aos 
quais podem ser adicionados vitaminas e 
minerais, além daquelas que resultariam 
naturalmente de considerações 
tecnológicas ou que se tornem necessárias 
por razões de segurança quando estão 
estabelecidos limites máximos de vitaminas 
e minerais nesses produtos. O teor no 
produto de certas substâncias, como o 
álcool, seria, neste contexto, um critério 
adequado para não se permitir a adição de 
vitaminas e minerais. De modo a evitar 
qualquer confusão para o consumidor no que 
diz respeito ao valor nutricional natural dos 
alimentos frescos, não deveria ser permitida
adicionar-lhes vitaminas e minerais.

com vantagens fisiológicas ou com 
quaisquer outras vantagens em termos de 
saúde, em relação a produtos semelhantes ou 
a outros produtos aos quais não sejam 
adicionados esses nutrientes, o que pode 
influenciar de modo possivelmente 
indesejável as escolhas dos consumidores, 
dado os produtos enriquecidos serem 
demasiado calóricos, demasiado gordos ou 
demasiado doces. Para contrapor este 
potencial efeito indesejável, são impostas 
algumas restrições aos produtos aos quais 
podem ser voluntariamente adicionados 
vitaminas e minerais. O teor no produto de 
certas substâncias, como o álcool, ou o 
perfil nutricional do produto constituem,
neste contexto, critérios adequados  para 
não se permitir a adição de vitaminas e 
minerais. A definição do perfil nutricional 
tem em consideração os teores de diferentes 
nutrientes e substâncias com um efeito 
nutricional e fisiológico, nomeadamente 
nutrientes e substâncias como as gorduras, 
as gorduras saturadas, os ácidos gordos 
trans, o sal/sódio e os açúcares, cuja 
ingestão excessiva no quadro do regime 
alimentar geral não é recomendada, bem 
como os ácidos gordos poli-insaturados e 
mono-insaturados, os hidratos de carbono 
que não os açúcares, as vitaminas, os 
minerais, as proteínas e as fibras. A par do 
perfil nutricional, impõe-se igualmente ter 
em conta o teor em calorias. 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 
derrogações à observância dos perfis 
nutricionais estabelecidos para
determinados alimentos ou categorias de 
alimentos, em função do seu papel e da sua 
importância nos hábitos alimentares da 
população. De modo a evitar qualquer 
confusão para o consumidor no que diz 
respeito ao valor nutricional natural dos 
alimentos frescos, não será permitido 
adicionar-lhes vitaminas e minerais.

Or. en



Justificação

O texto aditado provém dos considerandos 6 e 7 da proposta de regulamento relativo a alegações 
nutricionais e de saúde nos alimentos (COM(2003) 424) e procura criar um paralelismo 
apropriado entre os dois regulamentos. Além disso, convém proibir a adição de vitaminas e 
minerais a produtos com um elevado teor de gorduras saturadas, ácidos gordos trans, açúcares e 
sal, entre outros. Alimentos menos sãos podem passar por alimentos sãos mediante a adição de 
vitaminas e minerais, o que pode induzir o consumidor em erro. O mesmo se aplica à fortificação 
dos alimentos com determinadas substâncias bioactivas

Alteração apresentada por Phillip Whitehead, Linda McAvan e John Bowis

Alteração 37
Considerando 14

(14) Os alimentos aos quais são adicionados 
vitaminas e minerais são, na sua maior parte, 
promovidos por fabricantes e podem ser 
considerados pelos consumidores como 
produtos com uma vantagem nutricional, 
fisiológica ou com qualquer outra vantagem 
em termos de saúde, em relação a produtos 
semelhantes ou a outros produtos aos quais 
não sejam adicionados esses nutrientes, o 
que pode influenciar de modo possivelmente 
indesejável as escolhas dos consumidores. 
Para contrapor este potencial efeito 
indesejável, considera-se adequado impor 
algumas restrições aos produtos aos quais 
podem ser adicionados vitaminas e minerais, 
além daquelas que resultariam naturalmente 
de considerações tecnológicas ou que se 
tornem necessárias por razões de segurança 
quando estão estabelecidos limites máximos 
de vitaminas e minerais nesses produtos. O 
teor no produto de certas substâncias, como 
o álcool, seria, neste contexto, um critério 
adequado para não se permitir a adição de 
vitaminas e minerais. De modo a evitar 
qualquer confusão para o consumidor no que 
diz respeito ao valor nutricional natural dos 
alimentos frescos, não deveria ser permitida 
adicionar-lhes vitaminas e minerais.

(14) Os alimentos aos quais são adicionados 
vitaminas e minerais são, na sua maior parte, 
promovidos por fabricantes e podem ser 
considerados pelos consumidores como 
produtos com uma vantagem nutricional, 
fisiológica ou com qualquer outra vantagem 
em termos de saúde, em relação a produtos 
semelhantes ou a outros produtos aos quais 
não sejam adicionados esses nutrientes, o 
que pode influenciar de modo possivelmente 
indesejável as escolhas dos consumidores. 
Para contrapor este potencial efeito 
indesejável, considera-se adequado impor 
algumas restrições aos produtos aos quais 
podem ser adicionados vitaminas e minerais, 
além daquelas que resultariam naturalmente 
de considerações tecnológicas ou que se 
tornem necessárias por razões de segurança 
quando estão estabelecidos limites máximos 
de vitaminas e minerais nesses produtos. O 
teor no produto de certas substâncias, como 
o álcool, seria, neste contexto, um critério 
adequado para não se permitir a adição de 
vitaminas e minerais. As derrogações à 
proibição da adição de vitaminas e 
minerais às bebidas alcoólicas devem 
limitar-se aos indicadores de autenticidade 
que têm por objectivo o combate à fraude. 
De modo a evitar qualquer confusão para o 
consumidor no que diz respeito ao valor 
nutricional natural dos alimentos frescos, 
não deveria ser permitido adicionar-lhes 
vitaminas e minerais.

Or. en



Justificação

O Reino Unido possui uma longa tradição de produção de vinho medicinal, que exige a adição de 
determinadas substâncias minerais ao vinho (tinto), de acordo com receitas do século XIX. Hoje, o 
produto caracteriza-se pela presença de minerais que, todavia, não são adicionados para reforçá-
lo ou enriquecê-lo, não se fazendo, tão-pouco, alegações a esse respeito. A presente alteração tem 
por objectivo permitir a continuidade da produção e da comercialização do vinho medicinal, mas 
sujeita a limites quantitativos quanto à adição de minerais e salientando que não é permitido fazer 
alegações nutricionais e de saúde.

Alteração apresentada por Phillip Whitehead, Linda McAvan e John Bowis

Alteração 38
Considerando 14

(14) Os alimentos aos quais são adicionados 
vitaminas e minerais são, na sua maior parte, 
promovidos por fabricantes e podem ser 
considerados pelos consumidores como 
produtos com uma vantagem nutricional, 
fisiológica ou com qualquer outra vantagem 
em termos de saúde, em relação a produtos 
semelhantes ou a outros produtos aos quais 
não sejam adicionados esses nutrientes, o 
que pode influenciar de modo possivelmente 
indesejável as escolhas dos consumidores. 
Para contrapor este potencial efeito 
indesejável, considera-se adequado impor 
algumas restrições aos produtos aos quais 
podem ser adicionados vitaminas e minerais, 
além daquelas que resultariam naturalmente 
de considerações tecnológicas ou que se 
tornem necessárias por razões de segurança 
quando estão estabelecidos limites máximos 
de vitaminas e minerais nesses produtos. O 
teor no produto de certas substâncias, como 
o álcool, seria, neste contexto, um critério 
adequado para não se permitir a adição de 
vitaminas e minerais. De modo a evitar 
qualquer confusão para o consumidor no que 
diz respeito ao valor nutricional natural dos 
alimentos frescos, não deveria ser permitida 
adicionar-lhes vitaminas e minerais.

(14) Os alimentos aos quais são adicionados 
vitaminas e minerais são, na sua maior parte, 
promovidos por fabricantes e podem ser 
considerados pelos consumidores como 
produtos com uma vantagem nutricional, 
fisiológica ou com qualquer outra vantagem 
em termos de saúde, em relação a produtos 
semelhantes ou a outros produtos aos quais 
não sejam adicionados esses nutrientes, o 
que pode influenciar de modo possivelmente 
indesejável as escolhas dos consumidores. 
Para contrapor este potencial efeito 
indesejável, considera-se adequado impor 
algumas restrições aos produtos aos quais 
podem ser adicionados vitaminas e minerais, 
além daquelas que resultariam naturalmente 
de considerações tecnológicas ou que se 
tornem necessárias por razões de segurança 
quando estão estabelecidos limites máximos 
de vitaminas e minerais nesses produtos. O 
teor no produto de certas substâncias, como 
o álcool, seria, neste contexto, um critério 
adequado para não se permitir a adição de 
vitaminas e minerais. As derrogações à 
proibição da adição de vitaminas e 
minerais às bebidas alcoólicas devem 
limitar-se aos indicadores de autenticidade 
que têm por objectivo o combate à fraude. 
De modo a evitar qualquer confusão para o 
consumidor no que diz respeito ao valor 
nutricional natural dos alimentos frescos, 
não deveria ser permitido adicionar-lhes 
vitaminas e minerais.

Or. en



Justificação

É necessário preservar a eventual utilização de vitaminas e minerais, em quantidades reduzidas, 
como indicadores de autenticidade nas bebidas espirituosas. Esta indústria utiliza uma série de 
substância como marcadores químicos nos produtos de marca (gin, vodka, etc.), a fim de 
possibilitar a comprovação da autenticidade dos produtos. Tais indicadores constituem um valioso 
instrumento na luta contra a contrafacção de bebidas espirituosas, que podem representar um risco 
para a saúde dos consumidores, devido a ingredientes não controlados, como o metanol, bem como 
custos anuais consideráveis para os legítimos produtores.

Alteração apresentada por Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jillian Evans e Bart Staes

Alteração 39
Considerando 15

(15) Uma vez que a ingestão excessiva de 
vitaminas e de minerais pode provocar 
efeitos adversos, deve ser fixado, se for caso 
disso, o teor máximo de segurança dessas 
substâncias quando adicionadas aos 
alimentos. Estes teores devem garantir que a 
utilização normal dos produtos, de acordo 
com as instruções de utilização fornecidas 
pelo fabricante e no contexto de um regime 
alimentar diversificado, é segura para os 
consumidores. Assim, estes deveriam ser os 
teores máximos de segurança totais de 
vitaminas e minerais presentes no alimento, 
naturalmente e/ou adicionados ao alimento, 
qualquer que seja a finalidade, incluindo 
para utilizações tecnológicas.

(15) Uma vez que a ingestão excessiva de 
vitaminas e de minerais pode provocar 
efeitos adversos, deve ser adoptada, se for 
caso disso, uma abordagem de precaução e 
fixado o teor máximo de segurança dessas 
substâncias quando adicionadas aos 
alimentos. Estes teores devem garantir que a 
utilização normal dos produtos, de acordo 
com as instruções de utilização fornecidas 
pelo fabricante e no contexto de um regime 
alimentar diversificado, é segura para os 
consumidores. Assim, estes deveriam ser os 
teores máximos de segurança totais de 
vitaminas e minerais presentes no alimento, 
naturalmente e/ou adicionados ao alimento, 
qualquer que seja a finalidade, incluindo 
para utilizações tecnológicas.

Or. en

Justificação

Devem aplicar-se as mesmas regras às vitaminas, aos minerais e outras substâncias.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 40
Considerando 16

(16) Por esse motivo, devem ser adoptados, 
sempre que necessário, os referidos teores 
máximos, bem como quaisquer outras 

(16) Por esse motivo, devem ser adoptados, 
sempre que necessário, os referidos teores 
máximos, bem como quaisquer outras 



condições que restrinjam a sua adição aos 
alimentos, tendo em consideração os 
respectivos limites superiores de segurança 
estabelecidos pelas avaliações científicas dos 
riscos baseadas em dados científicos 
geralmente aceites, bem como as potenciais 
doses resultantes da ingestão de outros 
alimentos. Devem ser tidas em devida conta 
as doses de referência para a população de 
vitaminas e minerais. Sempre que, para 
certas vitaminas e certos minerais, seja 
necessário estabelecer restrições 
relativamente aos alimentos aos quais eles 
podem ser adicionados, as prioridades 
devem ser definidas em função do objectivo 
da adição e do contributo desse alimento 
para o regime alimentar global.

condições que restrinjam a sua adição aos 
alimentos, tendo em consideração os 
respectivos limites superiores de segurança 
estabelecidos pelas avaliações científicas dos 
riscos baseadas em dados científicos 
geralmente aceites, bem como as potenciais 
doses resultantes da ingestão de outros 
alimentos. Devem ser tidas em devida conta
as doses de referência para a população de 
vitaminas e minerais. Sempre que, para 
certas vitaminas e certos minerais, seja 
necessário estabelecer restrições 
relativamente aos alimentos aos quais eles 
podem ser adicionados (por exemplo, adição 
de iodo apenas ao sal), as prioridades 
devem ser definidas em função do objectivo 
da adição e do contributo desse alimento 
para o regime alimentar global.

Or. de

Justificação

A presente alteração visa fazer com que a harmonização da adição de iodo aos alimentos na 
Europa seja coerente com o sistema, válido a nível mundial, de adicionar iodo ao sal para prevenir 
as doenças devidas à carência de iodo.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 41
Considerando 20 bis (novo)

(20 bis) Os artigos 28º e 30º do TCE 
prevêem uma derrogação à norma da livre 
circulação de mercadorias na Comunidade 
que as autoridades nacionais podem 
invocar desde que se respeitem 
determinados requisitos.
As autoridades nacionais, ao exercerem o 
seu poder discricionário no que respeita à 
protecção da saúde pública nos termos do 
Tratado CE, têm de respeitar o princípio da 
proporcionalidade. Cabe às autoridades 
nacionais mostrar que as suas normas são 
necessárias para garantir uma protecção 
eficaz com base numa avaliação 
circunstanciada do risco. Têm de garantir 
que o alegado risco efectivo para a saúde 
pública se encontra suficientemente 



fundamentado com base nos dados 
científicos mais recentes disponíveis.

Or. en

Justificação

A adição de vitaminas e de substâncias minerais aos alimentos só poderá ser proibida se se 
demonstrar cientificamente a existência de um grave risco para a saúde pública provocado pela 
adição de vitaminas e substâncias minerais. Isto reflecte a recente jurisprudência do Tribunal de 
Justiça Europeu (vide acórdão de 5 de Fevereiro de 2004, processo 24/00 Comissão contra 
França). Estes considerandos destinam-se a clarificar o objectivo do artigo 13º do regulamento 
proposto.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e John Bowis

Alteração 42
Artigo 1, nº 2

2. As disposições do presente regulamento 
relativas às vitaminas e aos minerais não se 
aplicam aos suplementos alimentares 
abrangidos pela Directiva 2002/46/CE.

2. As disposições do presente regulamento 
não se aplicam aos suplementos alimentares 
abrangidos pela Directiva 2002/46/CE.

Or. en

Justificação

Os suplementos alimentares já estão regulados pela Directiva 2002/46/CE, que prevê a 
apresentação pela Comissão, ao Parlamento Europeu e ao Conselho, o mais tardar até 12 de Julho 
de 2007, de um relatório sobre a conveniência de estabelecer normas específicas para as diversas 
categorias de nutrientes ou substâncias com efeitos nutritivos ou fisiológicos diferentes dos das 
vitaminas e minerais. Não parece adequado, portanto, regular em dois diplomas diferentes 
determinados tipos de ingredientes de uma categoria alimentar (os suplementos alimentares).

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 43
Artigo 1, nº 2 bis (novo)

2 bis. As disposições do presente 
regulamento sobre as vitaminas e 
substâncias minerais não se aplicam às 
práticas alimentares pré-colheita e às 
práticas de pecuária cobertas por outra 
legislação comunitária.



Or. en

Justificação

O regulamento não se aplica às plantas ou animais em que os níveis de nutrientes específicos foram 
aumentados através de práticas alimentares ou de pecuária.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 44
Artigo 1, nº 3, alínea d bis) (nova)

d bis) das disposições específicas de direito 
comunitário relativas à água potável.

Or. en

Justificação

A água potável é um produto destinado à alimentação e, por conseguinte, deve estar sujeita às 
disposições do presente regulamento.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 45
Artigo 2, ponto (1)

1. “Reconstituição”, a adição a um alimento 
de vitaminas ou minerais que se perderam 
no decurso de uma boa prática de fabrico ou 
durante procedimentos normais de 
armazenamento e manipulação, em 
quantidades tais que os teores resultantes 
dessas vitaminas ou desses minerais na parte 
comestível do alimento sejam iguais aos 
existentes antes da sua transformação,
armazenamento ou manipulação;

1. 1. “Restauração”, a adição a um alimento 
de vitaminas ou minerais que se perderam 
no decurso de uma boa prática de fabrico ou 
durante procedimentos normais de 
armazenamento e manipulação, em 
quantidades tais que os teores resultantes 
dessas vitaminas ou desses minerais na parte 
comestível do alimento sejam iguais aos 
existentes antes da sua transformação, 
armazenamento ou manipulação;

Or. fr

(Esta alteração deve aplicar-se ao conjunto do texto)

Justificação

O termo "restauração" é utilizado no Codex Alimentarius.



Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 46
Artigo 2, ponto (4), introdução

(4) “Fortificação” ou “enriquecimento”, a 
adição de uma ou mais vitaminas e/ou 
minerais a um alimento, quer estes estejam 
geralmente contidos no alimento quer não, a 
fim de ter em consideração:

(4) “Fortificação” ou “enriquecimento”, a 
adição de uma ou mais vitaminas e/ou 
minerais a um alimento, quer estes estejam 
geralmente contidos no alimento, quer não, a 
fim de ter em consideração, nomeadamente:

Or. de

Justificação

As razões expostas nas alíneas a), b) e c) não devem considerar-se exclusivas.

Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 47
Artigo 2, ponto (4 bis) (novo)

(4 bis) "Outras substâncias específicas", 
substâncias bioactivas obtidas por 
extracção ou por síntese, que tenham 
efeitos nutricionais ou fisiológicos e 
possam ser utilizadas como ingredientes de 
alimentos fortificados ou enriquecidos que 
não estejam reguladas pelo Regulamento 
(CE) nº 258/97 do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativo a novos alimentos e 
ingredientes alimentares.

Or. de

Justificação

As vitaminas e as substâncias minerais que podem ser adicionadas aos alimentos encontram-se 
enumeradas e definidas nos Anexos I e II. Assim sendo, cumpre, pelo menos, definir o que se 
entende por "outras substâncias específicas". Esta alteração visa substituir a alteração 6 do 
projecto de relatório; em lugar de um "efeito nutritivo ou fisiológico", trata-se de um "efeito 
fisiológico", o que permite incluir substâncias como a cafeína, por exemplo.

Alteração apresentada por Niels Busk

Alteração 48
Artigo 3, nº 2, alínea a)



a) reconstituição e/ou, a) reconstituição, caso um alimento tenha 
sido identificado como fonte significativa 
de nutrientes essenciais na oferta 
alimentar. Um alimento é considerado 
fonte significativa de um nutriente 
essencial quando a porção comestível do 
alimento, antes da sua transformação,  
armazenamento ou manipulação, contiver 
o nutriente essencial em quantidades iguais 
ou superiores a 10% da ingestão 
recomendada do nutriente numa ingestão 
diária razoável.

Or. en

Justificação

A fim de prever lacunas, é necessário especificar quando será aceitável a reconstituição. Segundo o 
Codex Alimentarius, a reconstituição é pertinente quando um alimento tiver sido identificado como 
fonte significativa de nutrientes essenciais na oferta alimentar. O valor proposto é idêntico ao dos 
princípios gerais do Codex Alimentarius para a adição de nutrientes essenciais aos alimentos.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 49
Artigo 3, nº 2, alínea a)

a) reconstituição e/ou, a) restauração e/ou,

Or. fr

Justificação

O termo "restauração" é utilizado no Codex Alimentarius.

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 50
Artigo 3, nº 2 bis (novo)

2 bis. A adição de vitaminas e minerais aos 
alimentos não pode servir para induzir o 
consumidor em erro nem iludi-lo quanto ao 
valor nutritivo do alimento, seja no que se 
refere à rotulagem, à apresentação ou à 
publicidade, seja à própria adição.

Or. sv



Justificação

O parágrafo sobre as acções que podem induzir o consumidor em erro, contido no nº 2 do artigo 
8º, é tão importante que deve transitar para o artigo 3º, que enumera as condições aplicáveis à 
adição de vitaminas e de minerais.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 51
Artigo 3, nº 3

3. Podem ser adoptadas, conforme 
necessário, normas de aplicação para a 
adição aos alimentos de vitaminas e minerais 
para efeitos de reconstituição e de 
equivalência nutritiva de alimentos 
substitutos, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 16º.

3. Podem ser adoptadas, conforme 
necessário, normas de aplicação para a 
adição aos alimentos de vitaminas e minerais 
para efeitos de reconstituição e de 
equivalência nutritiva de alimentos 
substitutos, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 16º, 
após parecer da AESA. Antes da adopção 
destas normas de aplicação, a Comissão 
consultará as partes interessadas, em 
particular os operadores do sector 
alimentar e as associações de 
consumidores.

Or. de

Justificação

O parecer da AESA, assim como a consulta das partes interessadas, são necessários para ter em 
conta os objectivos do regulamento.

Alteração apresentada por John Bowis e Françoise Grossetête

Alteração 52
Artigo 3, nº 3

3. Podem ser adoptadas, conforme 
necessário, normas de aplicação para a 
adição aos alimentos de vitaminas e minerais 
para efeitos de reconstituição e de 
equivalência nutritiva de alimentos 
substitutos, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 16º.

3. Podem ser adoptadas, conforme 
necessário, normas de aplicação para a 
adição aos alimentos de vitaminas e minerais 
para efeitos de reconstituição e de 
equivalência nutritiva de alimentos 
substitutos, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 16.º
Antes de estabelecer essas normas, a 
Comissão efectuará consultas às partes 
interessadas, em particular os operadores 
do sector alimentar e as associações de 



consumidores.

Or. en

Justificação

Esta consulta é necessária para fazer com que os objectivos do regulamento não sejam postos em 
causa.

Alteração apresentada por Phillip Whitehead e Linda McAvan

Alteração 53
Artigo 3 bis (novo)

Artigo 3º bis
Condições relativas à adição de certas 

outras substâncias
1. Apenas as outras substâncias específicas 
constantes do Anexo III podem ser 
adicionadas aos alimentos sujeitos às 
disposições do presente regulamento.
2. No prazo de 2 anos a partir da adopção 
do presente regulamento, a Comissão 
estabelecerá, em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 16º, 
critérios e condições para a utilização de 
outras substâncias específicas que podem 
ser usadas como ingredientes de alimentos 
fortificados ou enriquecidos. Estes critérios 
e condições serão definidos com base numa 
abordagem restritiva e de precaução, 
centrada na protecção dos consumidores.
3. As alterações às listas referidas no nº 1 
serão adoptadas em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 16º.

Or. en

Justificação

Para uma abordagem de precaução da fortificação ou enriquecimento de alimentos, é necessário 
estabelecer normas comparáveis para as vitaminas, minerais e outras substâncias. Enquanto as 
normas relativas às vitaminas e minerais já estão previstas noutros diplomas, no  que respeita às 
outras substâncias é necessário o parecer de cientistas da AESA.



Alteração apresentada por Jillian Evans e Bart Staes

Alteração 54
Artigo 3 bis (novo)

Artigo 3º bis
Condições relativas à adição de outras 

substâncias específicas
1. Apenas as outras substâncias específicas 
constantes do Anexo III podem ser 
adicionadas aos alimentos sujeitos às 
disposições do presente regulamento.
2. No prazo de 2 anos a partir da adopção 
do presente regulamento, a Comissão 
estabelecerá, em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 16º, 
critérios e condições para a utilização de 
outras substâncias específicas que podem 
ser usadas como ingredientes de alimentos 
fortificados ou enriquecidos. Estes critérios 
e condições serão definidos com base numa 
abordagem restritiva e de precaução, 
centrada na protecção dos consumidores.
3. As alterações às listas referidas no nº 1 
serão adoptadas em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 16º.

Or. en

Justificação

Para uma abordagem de precaução da fortificação ou enriquecimento de alimentos, é necessário 
estabelecer normas comparáveis para as vitaminas, minerais e outras substâncias. Os extractos 
que têm efeitos hormonais (sobretudo as fito-hormonas) ou as substâncias bioactivas como a 
cafeína, a nicotina ou o quinino devem ser escrupulosamente controlados antes de ser autorizada 
qualquer adição aos alimentos. Para os extractos ou substâncias obtidas através de processos de 
síntese é, portanto, necessário elaborar uma lista positiva, de acordo com o parecer científico da 
Autoridade, que indique as restrições de utilização e os teores máximos.

Alteração apresentada por Jillian Evans e Bart Staes

Alteração 55
Artigo 4, parágrafo 1, introdução

Em derrogação ao n.º 1 do artigo 3.º e até 
(sete anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento), os Estados-Membros 
podem permitir no seu território a utilização 

Em derrogação ao n.º 1 do artigo 3.º e até 
(30 meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento), os Estados-Membros 
podem permitir no seu território a utilização 



de vitaminas e minerais que não constem da 
lista do anexo I, ou em formas que não 
constem do anexo II, desde que:

de vitaminas, minerais e outras substâncias 
específicas  que não constem da lista do 
Anexo I, ou em formas que não constem do 
Anexo II e do Anexo III, desde que:

Or. en

Justificação

Para a protecção dos consumidores, é necessário supervisionar tanto as vitaminas e os minerais 
como as outras substâncias, pelo que devem serem incluídas numa lista positiva. Não se justifica 
tratar as outras substâncias de forma diferente das vitaminas e minerais, tendo em conta que 
outras substâncias bioactivas podem ter efeitos críticos para a saúde humana, como é o caso da 
cafeína ou do hipérico.

Alteração apresentada por Phillip Whitehead e Linda McAvan

Alteração 56
Artigo 4, parágrafo 1, introdução

Em derrogação ao n.º 1 do artigo 3.º e até 
(sete anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento), os Estados-Membros 
podem permitir no seu território a utilização 
de vitaminas e minerais que não constem da 
lista do anexo I, ou em formas que não 
constem do anexo II, desde que:

Em derrogação ao n.º 1 do artigo 3.º e até 
(sete anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento), os Estados-Membros 
podem permitir no seu território a utilização 
de vitaminas, minerais e outras substâncias 
específicas  que não constem da lista do 
Anexo I, ou em formas que não constem do 
Anexo II e do Anexo III, desde que:

Or. en

Justificação

Para a protecção dos consumidores, é necessário supervisionar tanto as vitaminas e os minerais 
como as outras substâncias, pelo que devem serem incluídas numa lista positiva. Não se justifica 
tratar as outras substâncias de forma diferente das vitaminas e minerais, tendo em conta que 
outras substâncias bioactivas podem ter efeitos críticos para a saúde humana, como é o caso da 
cafeína ou do hipérico.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 57
Artigo 4, parágrafo 1, alínea b bis) (nova)

b bis) A substância em questão não seja 
utilizada para a medicamentação 
obrigatória em massa da população em 



geral.

Or. en

Justificação

A aplicação indiscriminada da medicamentação em massa aos diversos grupos da população não 
deve ser permitida, a não ser que possa ser provado cientificamente que tal adição não terá efeitos 
nocivos para a saúde dos grupos vulneráveis da população, como os recém-nascidos e as crianças 
de tenra idade.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Françoise Grossetête

Alteração 58
Artigo 4, parágrafo 1 bis) (novo)

Os Estados-Membros informarão a 
Comissão sobre a utilização das vitaminas e 
minerais autorizados no seu território, 
ainda que não estejam incluídos no Anexo 
I nem constem do Anexo II. A Comissão 
deverá tornar esta informação acessível às 
partes interessadas.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar aos operadores do mercado a segurança jurídica e a previsibilidade, é 
necessário dispor de um sistema transparente, que lhes proporcione uma visão geral das 
substâncias que poderão, ou não, ser adicionadas aos alimentos em cada um dos Estados-Membros 
da UE.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e Françoise Grossetête

Alteração 59
Artigo 4, parágrafo 2

Os Estados-Membros, em conformidade 
com as normas do Tratado, podem continuar 
a aplicar restrições ou proibições nacionais 
existentes à comercialização de alimentos 
aos quais foram adicionados vitaminas e
minerais não incluídos na lista constante do 
anexo I, ou em formas não constantes do 
anexo II.

Durante o período de transição, os outros
Estados-Membros, por razões de saúde 
pública e em conformidade com as normas 
do Tratado, podem continuar a aplicar 
restrições ou proibições nacionais existentes 
à comercialização de alimentos aos quais 
foram adicionados vitaminas e minerais não 
incluídos na lista constante do anexo I, ou 
em formas não constantes do anexo II. Os 



Estados-Membros deverão manter a 
Comissão informada de qualquer restrição 
ou proibição a nível nacional. A Comissão 
deverá tornar esta informação acessível às 
partes interessadas.

Or. en

Alteração apresentada por Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead e Linda McAvan

Alteração 60
Artigo 4, parágrafo 2

Os Estados-Membros, em conformidade 
com as normas do Tratado, podem continuar 
a aplicar restrições ou proibições nacionais 
existentes à comercialização de alimentos 
aos quais foram adicionados vitaminas e
minerais não incluídos na lista constante do 
anexo I, ou em formas não constantes do 
anexo II.

Os Estados-Membros, em conformidade 
com as normas do Tratado, podem continuar 
a aplicar restrições ou proibições nacionais 
existentes à comercialização de alimentos 
aos quais foram adicionados vitaminas,
minerais e outras substâncias específicas 
não incluídas na lista constante do anexo I, 
ou em formas não constantes do anexo II ou 
do anexo III.

Or. en

Alteração apresentada por Holger Krahmer e Horst Schnellhardt

Alteração 61
Artigo 5

Artigo 5° Suprimido
Restrições aplicáveis à adição de vitaminas 

e de minerais
Não se podem adicionar vitaminas nem 
minerais a:
a) Produtos frescos não transformados, 
incluindo, nomeadamente, a fruta, os 
produtos hortícolas, a carne, as aves de 
capoeira e o peixe;
b) As bebidas com um teor de álcool 
superior a 1,2%, em volume.
Podem definir-se, em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 16º 
e à luz de dados científicos, outros 
alimentos ou categorias de alimentos aos 
quais não se podem adicionar vitaminas 
nem minerais.



Or. de

Justificação

A possibilidade de proibir o enriquecimento de determinados alimentos, sem qualquer 
especificação dos pré-requisitos para tal proibição não é justificável. Abrir-se-ia, assim, um 
precedente que tornaria possível, no futuro, uma proibição baseada em considerações de 
segurança, sem fundamento demonstrado cientificamente.

Deve ser igualmente posta de parte a possibilidade de excluir totalmente o enriquecimento para 
outros alimentos ou categorias de alimentos através do processo de comitologia. As medidas 
abrangidas pelo direito fundamental, como as proibições de produção, não são medidas de 
aplicação susceptíveis de ser decididas através do processo de comitologia.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 62
Artigo 5, alínea b)

b) As bebidas com um teor de álcool 
superior a 1,2%, em volume.
Podem definir-se, em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 16º 
e à luz de dados científicos, outros alimentos 
ou categorias de alimentos aos quais não se 
podem adicionar vitaminas nem minerais.

Podem definir-se, em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 16º 
e à luz de dados científicos, outros alimentos 
ou categorias de alimentos aos quais não se 
podem adicionar determinadas vitaminas 
nem minerais, no caso de existir um risco 
para a saúde pública.

Or. de

Justificação

Só é possível impor uma proibição no caso de existir um risco para a saúde pública, devido ao 
facto de se ultrapassar a ingestão diária autorizada ("allowed daily intake").

Alteração apresentada por John Bowis, Linda McAvan e Phillip Whitehead

Alteração 63
Artigo 5, alínea b)

b) As bebidas com um teor de álcool 
superior a 1,2%, em volume.

b) Bebidas com um teor de álcool superior a 
1,2%, em volume, à excepção de, por 
derrogação do nº 2 do artigo 3º:
- produtos tradicionais, em quantidades que 
não excedam 0/5% do peso/volume,



e desde que não seja feita nenhuma 
alegação nutricional ou de saúde.

Or. en

Justificação

O Reino Unido possui uma longa tradição de produção de vinho medicinal, que exige a adição de 
determinadas substâncias minerais ao vinho (tinto), de acordo com receitas do século XIX. Hoje, o 
produto caracteriza-se pela presença de minerais que, todavia, não são adicionados para reforçá-
lo ou enriquecê-lo, não se fazendo, tão-pouco, alegações a esse respeito. A presente alteração tem 
por objectivo permitir a continuidade da produção e da comercialização do vinho medicinal, mas 
sujeita a limites quantitativos quanto à adição de minerais e salientando que não é permitido fazer 
alegações nutricionais e de saúde.

Alteração apresentada por Phillip Whitehead, Linda McAvan e John Bowis

Alteração 64
Artigo 5, alínea b)

b) As bebidas com um teor de álcool 
superior a 1,2%, em volume.

b) Bebidas com um teor de álcool superior a 
1,2%, em volume, à excepção de, por 
derrogação do nº 2 do artigo 3º:
- de indicadores de autenticidade, em 
quantidades não superiores, para cada 
substância, a 600 partes por mil milhões.

Or. en

Justificação

É necessário preservar a eventual utilização de vitaminas e minerais, em quantidades reduzidas, 
como indicadores de autenticidade nas bebidas espirituosas. Esta indústria utiliza uma série de 
substância como marcadores químicos nos produtos de marca (gin, vodka, etc.), a fim de 
possibilitar a comprovação da autenticidade dos produtos. Tais indicadores constituem um valioso 
instrumento na luta contra a contrafacção de bebidas espirituosas, que podem representar um risco 
para a saúde dos consumidores, devido a ingredientes não controlados, como o metanol, bem como 
custos anuais consideráveis para os legítimos produtores.

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 65
Artigo 5, nº 1, alínea b)

b) As bebidas com um teor de álcool 
superior a 1,2%, em volume.

b) Os alimentos e as bebidas com um teor de 
álcool superior a 1,2%, em volume.

Or. sv



Justificação

Actualmente, até os alimentos podem conter álcool. Exemplo insidioso são os gelados com álcool, 
cuja comercialização, aliás, é dirigida às crianças.

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 66
Artigo 5, nº 1, alínea b) bis (nova)

b bis) Produtos de cacau e chocolate, de 
acordo com as definições constantes da 
Directiva 2000/36/CE.

Or. sv

Justificação

É incorrecto enriquecer certos alimentos com vitaminas e minerais. Tal poderia encorajar ao 
consumo de alimentos que representam um risco para saúde pública.

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 67
Artigo 5, nº 1, alínea b) ter (nova)

b ter) Produtos de confeitaria.

Or. sv

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 68
Artigo 5, nº 1, alínea b) quater (nova)

b quater) Açúcar apresentado sob 
diferentes formas, de acordo com as 
definições constantes da Directiva 
2001/111/CE.

Or. sv



Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 69
Artigo 5, nº 1, alínea b) quinquies (nova)

b quinquies) Refrigerantes.

Or. sv

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 70
Artigo 5, alínea b), parágrafo 2

Podem definir-se, em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 16º 
e à luz de dados científicos, outros alimentos 
ou categorias de alimentos aos quais não se 
podem adicionar vitaminas nem minerais.

Podem definir-se, após parecer da AESA e 
em conformidade com o procedimento 
previsto no nº 2 do artigo 16º e à luz de 
dados científicos relativos a um risco para a 
saúde pública, outros alimentos ou 
categorias de alimentos aos quais não se 
podem adicionar vitaminas nem minerais.

Or. de

Justificação

A proibição da fortificação ou do enriquecimento só se justificará se existirem dados científicos da 
AESA relativos a um risco para a saúde pública.

Alteração apresentada por Chris Davies e John Bowis

Alteração 71
Artigo 5, alínea b), parágrafo 2

Podem definir-se, em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 16º 
e à luz de dados científicos, outros alimentos 
ou categorias de alimentos aos quais não se 
podem adicionar vitaminas nem minerais.

Podem definir-se, em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 16º 
e à luz de dados científicos, outros alimentos 
ou categorias de alimentos aos quais não se 
podem adicionar vitaminas nem minerais, 
mas só poderá impor-se uma proibição se 
existir um risco para a saúde pública.

Or. en



Justificação

O objectivo é assegurar que as restrições sejam introduzidas unicamente quando existir uma 
necessidade efectiva e justificada.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 72
Artigo 5, alínea b), parágrafo 2

Podem definir-se, em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 16º 
e à luz de dados científicos, outros alimentos 
ou categorias de alimentos aos quais não se 
podem adicionar vitaminas nem minerais.

Podem definir-se, em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 16º 
e à luz de dados científicos, outros alimentos 
ou categorias de alimentos aos quais não se 
podem adicionar vitaminas nem minerais; 
pode ser determinada uma proibição 
unicamente em função dos resultados de 
procedimentos comunitários de avaliação 
de riscos e do parecer dos cientistas 
competentes, de acordo com determinação 
da Autoridade.

Or. en

Justificação

As decisões reguladoras devem respeitar o rigor científico e estar submetida a revisão por peritos.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 73
Artigo 5, alínea b), parágrafo 2

Podem definir-se, em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 16º 
e à luz de dados científicos, outros alimentos 
ou categorias de alimentos aos quais não se 
podem adicionar vitaminas nem minerais.

Podem definir-se, em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 16º 
e à luz de dados científicos, outros alimentos 
ou categorias de alimentos aos quais não se 
podem adicionar vitaminas nem minerais, 
mas só poderá impor-se uma proibição se 
existir um risco para a saúde pública.

Or. de

Justificação

A adição de vitaminas e minerais a outros alimentos e categorias de alimentos só deverá poder ser 



proibida quando se considerar, com base em dados científicos devidamente comprovados que a 
adição de vitaminas e minerais a esses alimentos implica um risco para a saúde dos consumidores. 
Este critério responde também à recente jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu (acórdão 
de 5 de Fevereiro de 2004 no processo C-24/00, Comissão contra República Francesa).

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 74
Artigo 5, alínea b), parágrafo 2

Podem definir-se, em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 16º 
e à luz de dados científicos, outros alimentos 
ou categorias de alimentos aos quais não se 
podem adicionar vitaminas nem minerais.

Podem definir-se, em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 16º 
e à luz de dados científicos, outros alimentos 
ou categorias de alimentos aos quais não se 
podem adicionar vitaminas nem minerais, 
mas só poderá impor-se uma proibição se 
existir um risco para a saúde pública.

Or. de

Justificação

A adição de vitaminas e minerais a outros alimentos e categorias de alimentos só deverá poder ser 
proibida quando se considerar, com base em dados científicos devidamente comprovados que a 
adição de vitaminas e minerais a esses alimentos implica um risco para a saúde dos consumidores. 
Este critério responde também à recente jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu (acórdão 
de 5 de Fevereiro de 2004 no processo C-24/00, Comissão contra República Francesa).

Alteração apresentada por Jillian Evans e Bart Staes

Alteração 75
Artigo 5 bis (novo)

Artigo 5º bis
Outras substâncias específicas de utilização 

legal ou sujeita a restrições
1. Num prazo máximo de dois anos após a 
data de adopção, a Comissão, de acordo 
com o procedimento previsto no artigo 16º, 
determinará as substâncias ou ingredientes 
que contêm substâncias que não sejam 
vitaminas ou minerais e que possam ser 
utilizadas em alimentos e elaborará listas 
destas substâncias ou ingredientes:
a) ou na parte A do Anexo III, desde que a 
adição desta substância aos alimentos ou a 
sua utilização no fabrico de alimentos seja 



autorizada sem restrições,
b) ou na parte B do Anexo III, desde que a 
adição da substância aos alimentos ou a 
sua utilização no fabrico de alimentos 
estejam sujeitas às condições aí 
especificadas.
2. As partes interessadas podem apresentar 
um pedido fundamentado à Autoridade, 
sugerindo uma modificação do Anexo III.
3. As alterações às listas referidas no nº 1 
serão adoptadas em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 16º.

Or. en

Justificação

As vitaminas e os minerais adicionados como fortificantes figuram numa lista positiva. Os 
consumidores necessitam do mesmo nível de protecção para as substâncias bioactivas que são 
adicionadas para conferir propriedades específicas aos alimentos. Os extractos que têm efeitos 
hormonais (sobretudo as fito-hormonas) ou as substâncias bioactivas como a cafeína, a nicotina ou 
o quinino deveriam ser escrupulosamente controlados antes de ser autorizada qualquer adição ao 
alimento. Para os extractos ou substâncias obtidas através de processos de síntese é, portanto, 
necessário elaborar uma lista positiva que indique as restrições de utilização e os teores máximos.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 76
Artigo 5 bis (novo)

Artigo 5º bis
1. Num prazo de … *, e em conformidade 
com o procedimento fixado no nº 2 do 
artigo 23º, a Comissão estabelecerá perfis 
nutricionais específicos que os alimentos 
ou determinadas categorias de alimentos 
têm de respeitar, de forma a ostentarem 
alegações nutricionais e de saúde.
2. Os perfis nutricionais serão 
estabelecidos, nomeadamente, mediante 
referência às quantidades dos seguintes 
nutrientes presentes no alimento:
a) Aminoácidos essenciais;
b)  gordura, ácidos gordos saturados, 
ácidos gordos trans;
c) açúcares;



d) sal/sódio.
3. Os perfis nutricionais basear-se-ão em 
conhecimentos científicos sobre regimes 
alimentares e nutrição, na sua relação com 
a saúde, assim como, designadamente, no 
papel dos nutrientes e de outras substâncias 
com um efeito nutricional ou fisiológico 
nas doenças crónicas. 
4. Aquando do estabelecimento dos perfis 
nutricionais, a Comissão solicitará 
aconselhamento para definir os perfis
nutricionais à Autoridade e realizará 
consultas junto das partes interessadas, em 
especial, os operadores de empresas do 
sector alimentar e as associações de 
consumidores.
5. As derrogações e actualizações 
destinadas a ter em consideração evoluções 
científicas relevantes deverão ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento 
previsto no nº 2 do artigo 23º.
_______________
* 18 meses após a adopção do presente 
regulamento

Or. el

Justificação

Os nutrientes devem ser examinados individualmente, com base em dados científicos.

Alteração apresentada por Jillian Evans e Bart Staes

Alteração 77
Artigo 6

1. Os critérios de pureza das substâncias 
enumeradas no anexo II serão adoptados em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 16º, excepto quando sejam 
aplicados nos termos do nº 2.

1. Os critérios de pureza das substâncias 
enumeradas no Anexo II e no Anexo III 
serão adoptados em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 16º, 
excepto quando sejam aplicados nos termos 
do nº 2.

2. Aplicam-se às substâncias incluídas no 
anexo II os critérios de pureza estabelecidos 
na legislação comunitária para a sua 
utilização na produção de géneros 
alimentícios para fins diversos dos 

2. Aplicam-se às substâncias incluídas no 
Anexo II e no Anexo III os critérios de 
pureza estabelecidos na legislação 
comunitária para a sua utilização na 
produção de géneros alimentícios para fins 



abrangidos pelo presente regulamento. diversos dos abrangidos pelo presente 
regulamento.

3. No caso das substâncias enumeradas no 
anexo II, para as quais não estejam 
especificados critérios de pureza na 
legislação comunitária e até à adopção 
dessas especificações, aplicam-se os 
critérios de pureza geralmente aceites, 
recomendados por organismos 
internacionais, e podem ser mantidas as 
normas nacionais que estabeleçam critérios 
de pureza mais rigorosos.

3. No caso das substâncias enumeradas no 
Anexo II e no Anexo III, para as quais não
estejam especificados critérios de pureza na 
legislação comunitária e até à adopção 
dessas especificações, aplicam-se os 
critérios de pureza geralmente aceites, 
recomendados por organismos 
internacionais, e podem ser mantidas as 
normas nacionais que estabeleçam critérios 
de pureza mais rigorosos.

Or. en

Justificação

Devem aplicar-se as mesmas regras às vitaminas, minerais e outras substâncias.

Alteração apresentada por Niels Busk

Alteração 78
Artigo 7, nº 1, parágrafo 1

1. Sempre que uma vitamina ou um mineral 
seja adicionado a alimentos para os efeitos 
especificados no n.º 2 do artigo 3.º, a 
quantidade total da vitamina ou do mineral 
presente, qualquer que seja a sua finalidade, 
no alimento colocado à venda não pode 
exceder as quantias estabelecidas. No 
respeitante aos produtos concentrados e 
desidratados, as quantidades máximas que 
serão estabelecidos serão as presentes nos 
alimentos depois de preparados para 
consumo de acordo com as instruções do 
fabricante.

1. Sempre que uma vitamina ou um mineral 
seja adicionado a alimentos para os efeitos 
especificados no n.º 2 do artigo 3.º, a 
quantidade total da vitamina ou do mineral 
presente, qualquer que seja a sua finalidade, 
no alimento colocado à venda não pode 
exceder as quantias estabelecidas. No 
respeitante aos produtos concentrados e 
desidratados, as quantidades máximas que 
serão estabelecidos serão as presentes nos 
alimentos depois de preparados para 
consumo de acordo com as instruções do 
fabricante. A quantidade máxima para cada 
categoria de alimentos será fixada a um 
nível que assegure que a ingestão total a 
partir de fontes naturais e alimentos 
enriquecidos e a contribuição de 
complementos não exceda o limite do nível 
de tolerância para o nutriente em questão.

Or. en

Justificação

É importante prever um mecanismo de distribuição das quantidades permitidas de uma 



determinada substância nas diversas categorias específicas de alimentos. Sendo as quantidades 
máximas determinadas por razões de protecção da saúde, esse mecanismo é indispensável a fim de 
assegurar que os consumidores não excedam os esforços máximos.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 79
Artigo 7, nº 1, parágrafo 2

As quantidades máximas de vitaminas e 
minerais referidos no primeiro parágrafo e 
quaisquer condições que restrinjam ou 
proíbam a adição de uma vitamina ou de 
um mineral específicos a um alimento ou a 
uma categoria de alimentos serão adoptadas 
em conformidade com o procedimento 
referido no nº 2 do artigo 16º.

As quantidades máximas de vitaminas e 
minerais referidos no primeiro parágrafo 
serão adoptadas em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 16º, 
num prazo de seis meses após a data de 
entrada em vigor do Regulamento.

Or. es

Justificação

Os níveis máximos de vitaminas e minerais devem ser estabelecidos num prazo de seis meses para 
manter a coerência com o conteúdo do artigo 19º do Regulamento, segundo o qual esse 
regulamento é aplicável a partir do primeiro dia do sexto mês após a data de publicação.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 80
Artigo 7, nº 1, parágrafo 2

As quantidades máximas de vitaminas e 
minerais referidos no primeiro parágrafo e 
quaisquer condições que restrinjam ou 
proíbam a adição de uma vitamina ou de um 
mineral específicos a um alimento ou a uma 
categoria de alimentos serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 2 do artigo 16º.

As quantidades máximas de vitaminas e 
minerais referidos no primeiro parágrafo e 
quaisquer condições que restrinjam ou 
proíbam a adição de uma vitamina ou de um 
mineral específicos a um alimento ou a uma 
categoria de alimentos serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 2 do artigo 16º, num prazo de seis 
meses após a data de entrada em vigor do 
Regulamento.

Or. de

Justificação

A fixação de quantidades máximas e mínimas de vitaminas e minerais necessários e 
imprescindíveis para a protecção da saúde dos consumidores deverá ser feita o mais tardar seis 
meses após a entrada em vigor do regulamento.



Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 81
Artigo 7, nº 1, parágrafo 2

As quantidades máximas de vitaminas e 
minerais referidos no primeiro parágrafo e 
quaisquer condições que restrinjam ou
proíbam a adição de uma vitamina ou de um 
mineral específicos a um alimento ou a uma 
categoria de alimentos serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 2 do artigo 16º.

As quantidades máximas de vitaminas e 
minerais referidos no primeiro parágrafo e 
quaisquer condições que restrinjam ou 
proíbam a adição de uma vitamina ou de um 
mineral específicos a um alimento ou a uma 
categoria de alimentos serão baseadas em 
razões de segurança pública e adoptadas em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 2 do artigo 16º, num prazo de seis 
meses após a data de entrada em vigor do 
Regulamento.

Or. en

Justificação

As restrições deveriam basear-se em razões de segurança pública.

O estabelecimento de quantidades máximas e mínimas deverá ser feito num prazo de seis meses, a 
fim de ser coerente com o artigo 19º, segundo o qual o regulamento é aplicável a partir do 
primeiro dia do sexto mês após a data de publicação no Jornal Oficial.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 82
Artigo 7, nº 1, parágrafo 2

As quantidades máximas de vitaminas e 
minerais referidos no primeiro parágrafo e 
quaisquer condições que restrinjam ou 
proíbam a adição de uma vitamina ou de um 
mineral específicos a um alimento ou a uma 
categoria de alimentos serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 2 do artigo 16º.

As quantidades máximas de vitaminas e 
minerais referidos no primeiro parágrafo e 
quaisquer condições que restrinjam ou 
proíbam a adição de uma vitamina ou de um 
mineral específicos a um alimento ou a uma 
categoria de alimentos serão baseadas em 
razões de segurança pública e adoptadas em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 2 do artigo 16º.

Or. en

Justificação

O objectivo é assegurar que as restrições sejam introduzidas unicamente quando existir uma 
necessidade efectiva e justificada.



Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e John Bowis

Alteração 83
Artigo 7, nº 1, parágrafo 2 bis (novo)

Todas as condições que restrinjam a adição 
de uma vitamina ou de um mineral 
específico a um alimento ou categoria de 
alimentos serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 2 do artigo 16º.

Or. es

Justificação

As condições e restrições devem ser definidas de forma justificada, nutriente por nutriente, 
respectivamente, em função de razões de segurança rigorosamente fundamentadas.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 84
Artigo 7, nº 2, alínea b)

b) As quantidades de vitaminas e de 
minerais ingeridas através do consumo de 
outros alimentos.

b) As quantidades de vitaminas e de 
minerais ingeridas através do consumo de 
outros alimentos e produtos.

Or. en

Justificação

Certas substâncias, a exemplo do fluoreto, são ingeridas através do consumo de outros produtos 
que não são alimentos, como os dentífricos, por exemplo. Há que ter em conta o conjunto das 
substâncias ingeridas.

Alteração apresentada por Niels Busk

Alteração 85
Artigo 7, nº 4

4. Na fixação das quantidades máximas a 
que se refere o nº 1 relativamente a 
vitaminas e minerais cujas doses de 
referência para a população estejam 
próximas dos limites superiores de 

4. Na fixação das quantidades máximas a 
que se refere o nº 1 relativamente a 
vitaminas e minerais, deve também ter-se 
em conta o seguinte:



segurança, deve também, se for caso disso,
ter-se em conta o seguinte:
a) Os requisitos aplicáveis à adição de certas 
vitaminas e certos minerais aos alimentos 
para efeitos de reconstituição e/ou para 
efeitos de equivalência nutritiva de 
alimentos substitutos;

a) Os requisitos aplicáveis à adição 
obrigatória de certas vitaminas e certos 
minerais aos alimentos ao nível comunitário 
ou nacional, a fim de ter em conta uma 
deficiência de determinadas vitaminas ou 
minerais na população ou em grupos 
específicos da população;

b) A contribuição de cada produto isolado 
para o regime alimentar global da população 
em geral ou de subgrupos da população;

b) A contribuição de cada produto isolado 
para o regime alimentar global da população 
em geral ou de subgrupos da população;

c) O perfil de nutrientes do produto 
estabelecido como previsto no Regulamento 
(CE) n.º .../2003 relativo às alegações 
nutricionais e de saúde dos alimentos.

c) O perfil de nutrientes do alimento.

c bis) O requisito para a adição de 
determinadas vitaminas e minerais para 
efeitos de restauração.
Como resultado dessa avaliação, será 
elaborada uma lista contendo a 
distribuição da quantidade da vitamina e do 
mineral que pode ser adicionada aos 
diferentes alimentos e/ou categorias de 
alimentos.

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer um mecanismo que assegure a protecção dos consumidores e, 
simultaneamente, proporcione ao sector e às autoridades nacionais directrizes transparentes e 
previsíveis para a comercialização de produtos fortificados. Isto pode ser alcançado mediante um 
procedimento em duas fases, segundo o qual, em primeiro lugar, a AESA fixará os níveis máximos 
de segurança e, em segundo lugar, procederá à comparação destes níveis com o da ingestão do 
nutriente a partir da dieta regular, calculado segundo o conteúdo alimentar natural do nutriente e 
as estimativas dos padrões alimentares da população. Na ingestão total deve ser integrada a 
contribuição dos complementos alimentares. É importante também ter em conta as variações na 
ingestão de nutrientes entre os diversos grupos de idade, bem como a maior sensibilidade das 
crianças e adolescentes em relação aos efeitos negativos de determinados nutrientes.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 86
Artigo 7, nº 4, alínea a)

a) Os requisitos aplicáveis à adição de certas 
vitaminas e certos minerais aos alimentos 
para efeitos de reconstituição e/ou para 

a) Os requisitos aplicáveis à adição de certas 
vitaminas e certos minerais aos alimentos 
para efeitos de restauração e/ou para efeitos 



efeitos de equivalência nutritiva de 
alimentos substitutos;

de equivalência nutritiva de alimentos 
substitutos;

Or. fr

Justificação

O termo "restauração" é utilizado no Codex Alimentarius.

Alteração apresentada por Renate Sommer, John Bowis, Holger Krahmer, María del Pilar Ayuso 
González, Avril Doyle e Horst Schnellhardt

Alteração 87
Artigo 7, nº 4, alínea c)

c) O perfil de nutrientes do produto 
estabelecido como previsto no Regulamento 
(CE) n.º .../2003 relativo às alegações 
nutricionais e de saúde dos alimentos.

Suprimida

Or. de

Justificação

Esta disposição não é necessária no presente regulamento, já que o mesmo se baseia na segurança 
e não contempla o aspecto da comunicação aos consumidores.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 88
Artigo 7, nº 4, parágrafo 1 bis (novo)

O conteúdo declarado de vitaminas e 
minerais será medido na data de 
caducidade do produto e avaliado no que 
respeita aos níveis de tolerância admitidos.

Or. en

Justificação

O perfil do nutriente é uma questão que diz respeito à proposta sobre as alegações nutricionais e 
de saúde relativas aos alimentos.

É muito importante que o regulamento estabeleça a altura em que se medirá o conteúdo de
vitaminas ou minerais, ou seja, trata-se do nível da elaboração do produto ou da sua data de 
caducidade. No que respeita a esta última, em muitos casos será necessário adicionar um nível de 



vitaminas mais elevado para que, na data de caducidade, se chegue ao nível declarado. Deverá 
chegar-se a um acordo no que respeita ao nível de tolerância aceitável para cada vitamina e 
mineral e considerá-lo um factor para a determinação do nível considerado "seguro".

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 89
Artigo 7, nº 4 bis (novo)

4 bis. A Comissão fixará as quantidades 
máximas a que se refere o nº 1, bem como o 
consumo diário recomendado, com base 
numa avaliação da Autoridade. Além disso, 
a Comissão elaborará uma lista dos limites 
quantitativos, que indique a quantidade  de 
vitaminas, minerais e "outras substâncias" 
que cada categoria de alimentos pode 
conter. Estes valores e a respectiva chave 
de repartição serão objecto de publicação.

Or. da

Justificação

Para evitar um consumo excessivo de vitaminas e minerais convém fixar limites máximos de 
segurança. Deste modo, responsabiliza-se efectivamente a Comissão e os produtores de alimentos. 
Caso contrário, espera-se que sejam os próprios consumidores a calcular as quantidades de 
vitaminas e minerais que consomem. Tal é irrealista e pode colocar em risco a saúde pública.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González, John Bowis e Françoise Grossetête

Alteração 90
Artigo 7, nº 5

5. A adição de uma vitamina ou de um 
mineral a um alimento para efeitos de 
fortificação deve resultar, pelo menos, na 
presença dessa vitamina ou desse mineral no 
alimento numa quantidade significativa, tal 
como definida no anexo da Directiva 
90/496/CEE. As quantidades mínimas, 
incluindo quaisquer quantidades inferiores, 
em derrogação às quantidades significativas 
supramencionadas, para alimentos ou 
categorias específicas de alimentos serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 16º.

5. A adição de uma vitamina ou de um 
mineral a um alimento para efeitos de 
fortificação deve resultar, pelo menos, na 
presença dessa vitamina ou desse mineral no 
alimento numa quantidade significativa, ou 
seja, 15% do valor de referência do 
nutriente (VRN) por 100g (sólidos) ou 7,5% 
do VRN por 100ml (líquidos) ou 5% do 
VRN por 100kcal (12% de VRN por 1MJ) 
ou 15% do VRN por dose. As quantidades 
mínimas, incluindo quaisquer quantidades 
inferiores, em derrogação às quantidades 
significativas supramencionadas, para 
alimentos ou categorias específicas de 



alimentos serão adoptadas em conformidade 
com o procedimento referido no nº 2 do 
artigo 16º.

Or. en

Justificação

Os níveis de referência devem alinhar-se com as orientações do Codex Alimentarius, por forma a 
que se apliquem níveis diferentes aos produtos sólidos e aos líquidos, dado que as doses costumam 
ser maiores no caso dos líquidos (bebidas) do que no dos sólidos.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 91
Artigo 7, nº 5

5. A adição de uma vitamina ou de um 
mineral a um alimento para efeitos de 
fortificação deve resultar, pelo menos, na 
presença dessa vitamina ou desse mineral no 
alimento numa quantidade significativa, tal 
como definida no anexo da Directiva 
90/496/CEE. As quantidades mínimas, 
incluindo quaisquer quantidades inferiores, 
em derrogação às quantidades significativas
supramencionadas, para alimentos ou 
categorias específicas de alimentos serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 16º.

5. A adição de uma vitamina ou de um 
mineral a um alimento para efeitos de 
fortificação deve resultar, pelo menos, na 
presença dessa vitamina ou desse mineral no 
alimento numa quantidade significativa, tal 
como definida no anexo da Directiva 
90/496/CEE. No que respeita às bebidas, 
deve considerar-se, como quantidade 
significativa, a proporção de 7,5% da dose 
diária recomendada (DDR) por quantidade 
servida, independentemente do facto de se 
tratar de uma embalagem única ou 
múltipla. As quantidades mínimas, incluindo 
quaisquer quantidades inferiores, em 
derrogação às quantidades significativas 
supramencionadas, para alimentos ou 
categorias específicas de alimentos serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 16º.

Or. en

Justificação

Tendo em conta o facto de as bebidas apresentarem um índice de consumo maior que os alimentos, 
o nível introduzido é mais adequado e está directamente relacionado com a quantidade consumida. 
Além disso, deste modo, é sanada a confusão actualmente presente nos consumidores no caso de as 
embalagens únicas apresentarem formulações diferentes das encontradas nos produtos de 
embalagem múltipla.



Alteração apresentada por Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead e Linda McAvan

Alteração 92
Artigo 7 bis (novo)

Artigo 7º bis
Quantidades máximas e mínimas para 

outras substâncias específicas
1. No prazo de 2 anos, após a adopção do 
presente regulamento, a Comissão
2. As quantidades máximas referidas no nº 
1
a) níveis de ingestão mais elevados de 
outras substâncias específicas estabelecidos 
por uma avaliação de risco científica 
baseada em dados científicos geralmente 
reconhecidos, tendo em conta, se for caso 
disso, os variados graus de sensibilidade 
dos diversos grupos de consumidores;
b) a ingestão de outras substâncias 
específicas através do consumo de outros 
produtos que não são alimentos.
3. As alterações às listas referidas no nº 1 
serão adoptadas em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 16º.

Or. en

Justificação

Devem aplicar-se as mesmas regras às vitaminas, minerais e outras substâncias.

Alteração apresentada por Holger Krahmer e Horst Schnellhardt

Alteração 93
Artigo 8

Artigo 8º Suprimido
Rotulagem, apresentação e publicidade

1. A rotulagem, apresentação e publicidade 
dos alimentos aos quais se adicionaram 
vitaminas e minerais não pode incluir 
menções declarando expressa ou 
implicitamente que um regime alimentar 
equilibrado e variado não pode fornecer 
quantidades apropriadas de nutrientes. Se 
for caso disso, pode ser adoptada uma 



derrogação respeitante a um nutriente 
específico, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 16º.
2. A rotulagem, apresentação e publicidade 
dos alimentos aos quais se adicionaram 
vitaminas e minerais não pode induzir o 
consumidor em erro nem iludi-lo quanto ao 
valor nutritivo do alimento que possa 
resultar da adição daqueles nutrientes.
3. A rotulagem dos produtos aos quais se 
adicionaram vitaminas e minerais pode 
ostentar uma declaração que indique essa 
adição, em aplicação das disposições 
previstas no Regulamento (CE) n.º .../2003 
relativo às alegações nutricionais e de 
saúde dos alimentos.
4. A rotulagem nutricional dos produtos 
aos quais foram adicionados vitaminas e 
minerais e abrangidos pelo presente 
regulamento será obrigatória. A 
informação a fornecer será a que consta do 
conjunto 2 do n.º 1 do artigo 4.º da referida 
directiva e ainda as quantidades totais 
presentes das vitaminas e dos minerais que 
foram adicionados ao alimento.
5. O presente artigo aplicar-se-á sem 
prejuízo da Directiva 2000/13/CE, do 
Regulamento (CE) n.º .../2003 relativo às 
alegações nutricionais e de saúde dos 
alimentos, bem como de outras disposições 
da legislação alimentar aplicáveis a 
categorias específicas de alimentos.
6. As normas de execução do presente 
artigo serão, se necessário, especificadas 
em conformidade com o procedimento 
previsto no nº 2 do artigo 16º.

Or. de

Justificação

Tendo em vista uma melhor legislação deve evitar-se a dupla regulamentação. Com efeito, o 
conteúdo desta disposição consiste essencialmente numa repetição de normas já existente, o que a 
torna redundante. As normas correspondentes já estão previstas na directiva relativa à rotulagem 
ou no regulamento relativo às alegações nutricionais e de saúde dos alimentos, actualmente em 
curso de apreciação.



Alteração apresentada por Renate Sommer, María del Pilar Ayuso González e John Bowis

Alteração 94
Artigo 8, nº 3

3. A rotulagem dos produtos aos quais se 
adicionaram vitaminas e minerais pode 
ostentar uma declaração que indique essa 
adição, em aplicação das disposições 
previstas no Regulamento (CE) n.º .../2003 
relativo às alegações nutricionais e de 
saúde dos alimentos.

Suprimido

Or. de

Justificação

A referência feita no nº 3 do artigo 8º à proposta relativa às alegações nutricionais e de saúde dos 
alimentos não é equilibrada, dado que poderia restringir gravemente o direito dos consumidores a 
receberem informação sobre a presença de vitaminas e minerais em determinados alimentos. Além 
disso, o nº 5 do artigo 8º leva em consideração outra legislação pertinente nesta matéria.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 95
Artigo 8, nº 3

3. A rotulagem dos produtos aos quais se 
adicionaram vitaminas e minerais pode 
ostentar uma declaração que indique essa 
adição, em aplicação das disposições 
previstas no Regulamento (CE) n.º .../2003 
relativo às alegações nutricionais e de saúde 
dos alimentos.

3. A rotulagem dos produtos aos quais se 
adicionaram vitaminas e minerais pode 
ostentar uma declaração que indique essa 
adição, em aplicação das disposições 
previstas no Regulamento (CE) n.º .../2003 
relativo às alegações nutricionais e de saúde 
dos alimentos.

As denominações dos produtos são as 
seguintes:
- "com teor garantido de …", no caso de 
restauração,
- "fortificado com …", em caso de 
fortificação ou enriquecimento.

Or. fr

Justificação

As denominações dos produtos aos quais tenha sido aditado um nutriente devem ser previstas no 
presente regulamento.



Alteração apresentada por Jillian Evans e Bart Staes

Alteração 96
Artigo 8, nº 4

4. A rotulagem nutricional dos produtos aos 
quais foram adicionados vitaminas e 
minerais e abrangidos pelo presente 
regulamento será obrigatória. A informação 
a fornecer será a que consta do conjunto 2 
do n.º 1 do artigo 4.º da referida directiva e 
ainda as quantidades totais presentes das 
vitaminas e dos minerais que foram 
adicionados ao alimento.

4. A rotulagem nutricional dos produtos aos 
quais foram adicionados vitaminas e 
minerais e abrangidos pelo presente 
regulamento será obrigatória. A informação 
a fornecer será a que consta do conjunto 2 
do n.º 1 do artigo 4.º da referida directiva e 
ainda as quantidades totais presentes das 
vitaminas, dos minerais e de outras 
substâncias específicas que foram 
adicionadas aos alimentos. Além disso, 
devem ser fornecidas as seguintes 
informações:
a)  as informações sobre vitaminas, 
minerais e outras substâncias específicas 
devem ser apresentadas para cada dose em 
valores absolutos e como percentagem da 
DDR. Além disso, as informações devem 
ser expressas por 100 g ou por 100 ml, 
medidos na data de caducidade dos 
produtos;
b) uma advertência no sentido de não ser 
excedida a DDR indicada;
c) conselhos específicos para grupos 
vulneráveis e, se necessário, advertências;
d) em todos os produtos fortificados 
voluntariamente deve figurar a indicação 
de que o produto "não substitui um regime 
alimentar equilibrado e variado";
e) no caso de adição de vitaminas, minerais 
ou outras substâncias específicas que não 
estejam naturalmente presentes no produto, 
o rótulo do produto deve indicar 
claramente quais foram as vitaminas e os 
minerais adicionados;
f) Deverá estabelecer-se uma distinção 
clara entre o teor natural dos alimentos em 
vitaminas, minerais ou outras substâncias 
específicas e a quantidade adicionada.

Or. en



Justificação

Devem aplicar-se as mesmas disposições a vitaminas, minerais e outras substâncias bioactivas.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 97
Artigo 8, nº 4

4. A rotulagem nutricional dos produtos aos 
quais foram adicionados vitaminas e 
minerais e abrangidos pelo presente 
regulamento será obrigatória. A informação 
a fornecer será a que consta do conjunto 2 
do n.º 1 do artigo 4.º da referida directiva e 
ainda as quantidades totais presentes das 
vitaminas e dos minerais que foram 
adicionados ao alimento.

4. A rotulagem nutricional dos produtos aos 
quais foram adicionados vitaminas e 
minerais e abrangidos pelo presente 
regulamento será obrigatória. A informação 
a fornecer será a que consta do conjunto 2 
do n.º 1 do artigo 4.º da referida directiva e 
ainda as quantidades totais presentes das 
vitaminas e dos minerais que foram 
adicionados ao alimento na data de 
caducidade dos produtos.

Or. en

Justificação

O objectivo é assegurar que os consumidores encontrem nos produtos pelo menos a quantidade 
declarada de vitaminas ou minerais. 

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González e John Bowis

Alteração 98
Artigo 8, nº 6

6. As normas de execução do presente 
artigo serão, se necessário, especificadas 
em conformidade com o procedimento
previsto no nº 2 do artigo 16º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição é desnecessária. As medidas propostas neste artigo são claras e podem ser 
aplicadas directamente pelos fabricantes.



Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 99
Artigo 9, nº 2

2. Na ausência de disposições comunitárias, 
os Estados-Membros podem determinar, em 
conformidade com o procedimento previsto 
no artigo 14.º, a adição obrigatória de 
vitaminas e minerais a determinados 
alimentos ou a categorias específicas de 
alimentos.

2. Na ausência de disposições comunitárias, 
os Estados-Membros podem determinar, em 
conformidade com o procedimento previsto 
no artigo 14.º, a adição obrigatória de 
vitaminas e minerais a determinados 
alimentos ou a categorias específicas de 
alimentos.

A faculdade do Comité permanente de 
proibir estes alimentos ou categorias de 
alimentos não poderá ser extensiva aos 
produtos cuja fortificação seja obrigatória 
num ou mais Estados-Membros, salvo no 
caso de existirem razões de segurança 
específicas.

No prazo de seis meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
Estados-Membros informarão a Comissão 
das disposições nacionais relevantes em 
vigor.

No prazo de seis meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
Estados-Membros informarão a Comissão 
das disposições nacionais relevantes em 
vigor. A Comissão deverá tornar esta 
informação acessível ao público.

Or. en

Justificação

Os  fabricantes devem estar seguros de que, se procederem a uma fortificação do produto com base 
numa disposição legal do seu próprio Estado-Membro, os seus produtos não poderão ser 
indevidamente recusados pelo Comité permanente.

Além disso, a possibilidade de acesso do público a essa informação justifica-se por razões de 
transparência, em conformidade com os princípios gerais estabelecidos no Regulamento 
nº 178/2002/CE.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 100
Artigo 9, nº 2, parágrafo 2

No prazo de seis meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
Estados-Membros informarão a Comissão 
das disposições nacionais relevantes em 
vigor.

No prazo de seis meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
Estados-Membros informarão a Comissão 
das disposições nacionais relevantes em 
vigor. A Comissão tornará esta informação 
pública.

Or. fr



Alteração apresentada por Jillian Evans e Bart Staes

Alteração 101
Artigo 10

Artigo 10º Suprimido
Substâncias proibidas ou sujeitas a 

restrições
Sempre que uma substância ou um 
ingrediente que contenha uma substância, 
que não uma vitamina ou um mineral, seja 
adicionado a um alimento ou usado no 
fabrico de um alimento em condições que 
resultem na ingestão desta substância em 
quantidades muito superiores às 
susceptíveis de serem normalmente 
ingeridas no quadro de um regime 
alimentar equilibrado e variado e sempre 
que, na sequência da análise, por parte da 
Autoridade, das informações disponíveis 
relativas a cada caso, tiver sido identificado 
um efeito nocivo sobre a saúde resultante 
dessa utilização, a substância e/ou o 
ingrediente que contém a substância 
deverá, se for caso disso, em conformidade 
com o procedimento previsto no nº 2 do 
artigo 16º:
a) ser inscrito na parte A do anexo III, e a 
sua adição aos alimentos ou a sua 
utilização no fabrico de alimentos será 
proibida, ou
b) ser inscrito na parte B do anexo III, e a 
sua adição aos alimentos ou a sua 
utilização no fabrico de alimentos só será 
permitida nas condições aí especificadas.
2. As disposições comunitárias aplicáveis a 
alimentos específicos podem determinar 
restrições ou proibições quanto à utilização 
de determinadas substâncias para além das 
previstas no presente regulamento. Na 
ausência de disposições comunitárias, os 
Estados-Membros podem prever tais 
proibições ou restrições em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 14º.

Or. en



Justificação

O Capítulo II incluirá "outras substâncias específicas", tendo em vista a aplicação das mesmas 
normas de segurança às vitaminas, minerais e outras substâncias bioactivas. Assim sendo, o 
Capítulo III torna-se supérfluo.

Alteração apresentada por Niels Busk

Alteração 102
Artigo 10

1. Sempre que uma substância ou um 
ingrediente que contenha uma substância, 
que não uma vitamina ou um mineral, seja 
adicionado a um alimento ou usado no 
fabrico de um alimento em condições que 
resultem na ingestão desta substância em 
quantidades muito superiores às 
susceptíveis de serem normalmente 
ingeridas no quadro de um regime 
alimentar equilibrado e variado e sempre 
que, na sequência da análise, por parte da 
Autoridade, das informações disponíveis 
relativas a cada caso, tiver sido identificado 
um efeito nocivo sobre a saúde resultante 
dessa utilização, a substância e/ou o 
ingrediente que contém a substância 
deverá, se for caso disso, em conformidade 
com o procedimento previsto no nº 2 do 
artigo 16º:

1. Outras substâncias e ingredientes 
contendo uma substância, que não uma 
vitamina ou um mineral podem ser 
adicionadas a um alimento se a Autoridade 
não tiver emitido um parecer desfavorável a 
respeito da utilização da substância, com 
base num dossier que contenha dados 
científicos que demonstrem a segurança da 
substância apresentada para avaliação por 
operadores de empresas do sector alimentar 
ou quaisquer outras partes interessadas. A 
Comissão estabelecerá uma lista que 
especifique as substâncias autorizadas para 
utilização e as condições de tal utilização.

a) ser inscrito na parte A do anexo III, e a 
sua adição aos alimentos ou a sua 
utilização no fabrico de alimentos será 
proibida, ou
b) ser inscrito na parte B do anexo III, e a 
sua adição aos alimentos ou a sua 
utilização no fabrico de alimentos só será 
permitida nas condições aí especificadas.
2. As disposições comunitárias aplicáveis a 
alimentos específicos podem determinar 
restrições ou proibições quanto à utilização 
de determinadas substâncias para além das 
previstas no presente regulamento. Na 
ausência de disposições comunitárias, os 
Estados-Membros podem prever tais 
proibições ou restrições em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 14º.

2. Os operadores de empresas do sector 
alimentar ou quaisquer outras partes 
interessadas podem, em qualquer momento, 
apresentar à Comissão um processo com os 
dados científicos que demonstrem a 
segurança de uma substância que 
tencionem adicionar a um alimento.



Or. en

Justificação

Deve ser introduzida uma lista positiva, para que a proposta seja coerente com as normas 
comunitárias existentes em matéria de alimentos. Por outro lado, deste modo será possível 
assegurar que apenas seja autorizada a utilização das substâncias a respeito das quais tenha sido 
demonstrado que não representam um risco para a saúde. Isto está igualmente em conformidade 
com a política geral da UE relativa às condições para a adição de substâncias aos alimentos, que é 
baseada na aprovação como pré-requisito para a comercialização.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 103
Artigo 10, nº 1

1. Sempre que uma substância ou um 
ingrediente que contenha uma substância, 
que não uma vitamina ou um mineral, seja 
adicionado a um alimento ou usado no 
fabrico de um alimento em condições que 
resultem na ingestão desta substância em 
quantidades muito superiores às susceptíveis 
de serem normalmente ingeridas no quadro 
de um regime alimentar equilibrado e 
variado e sempre que, na sequência da 
análise, por parte da Autoridade, das 
informações disponíveis relativas a cada 
caso, tiver sido identificado um efeito 
nocivo sobre a saúde resultante dessa 
utilização, a substância e/ou o ingrediente 
que contém a substância deverá, se for caso 
disso, em conformidade com o procedimento 
previsto no nº 2 do artigo 16º:

1. Sempre que uma substância ou um 
ingrediente que contenha uma substância, 
que não uma vitamina ou um mineral, seja 
adicionado a um alimento ou usado no 
fabrico de um alimento em condições que 
resultem na ingestão desta substância em 
quantidades muito superiores às susceptíveis 
de serem normalmente ingeridas no quadro 
de um regime alimentar equilibrado e
variado e sempre que, na sequência da 
análise, por parte da Autoridade, das 
informações disponíveis relativas a cada 
caso, tiver sido identificado um efeito 
nocivo sobre a saúde resultante dessa 
utilização, tendo em conta os diferentes 
graus de sensibilidade dos diversos tipos de 
consumidores, a substância e/ou o 
ingrediente que contém a substância deverá, 
se for caso disso, em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 16º:

a) ser inscrito na parte A do anexo III, e a 
sua adição aos alimentos ou a sua utilização 
no fabrico de alimentos será proibida, ou

a) ser inscrito na parte A do anexo III, e a 
sua adição aos alimentos ou a sua utilização 
no fabrico de alimentos será proibida, ou

b) ser inscrito na parte B do anexo III, e a 
sua adição aos alimentos ou a sua utilização 
no fabrico de alimentos só será permitida 
nas condições aí especificadas.

b) ser inscrito na parte B do anexo III, e a 
sua adição aos alimentos ou a sua utilização 
no fabrico de alimentos só será permitida 
nas condições aí especificadas. A 
medicamentação em massa por meio da 
adição da substância em causa aos 
produtos básicos distribuídos pelo Estado, a 
exemplo da água potável, não deve ser 
autorizada, a menos que se possa provar 
cientificamente que tal adição não tem 
quaisquer efeitos nocivos para a saúde dos 
grupos vulneráveis da população.



Or. en

Justificação

A medicamentação em massa, enquanto princípio geral, não protege adequadamente a saúde dos 
grupos mais vulneráveis da população, razão pela qual deve ser submetida a um controlo científico 
mais estrito ao nível da Comunidade.

Alteração apresentada por Frédérique Ries, Richard Seeber e John Bowis

Alteração 104
Artigo 10, nº 1, alínea b)

b) ser inscrito na parte B do anexo III, e a 
sua adição aos alimentos ou a sua utilização 
no fabrico de alimentos só será permitida 
nas condições aí especificadas.

b) ser inscrito na parte B do anexo III, e a 
sua adição aos alimentos ou a sua utilização 
no fabrico de alimentos só será permitida se 
forem respeitadas as condições e os níveis 
máximos aí especificados. Para esse efeito, 
a Autoridade deve estabelecer níveis 
máximos para essas substâncias.

Or. en

Justificação

A exemplo das vitaminas e minerais (ver artigo 7º), devem ser estabelecidos níveis máximos para 
as outras substâncias quando uma avaliação da AESA tenha emitido dúvidas quanto à segurança e 
quando isto seja cientificamente viável. Apenas podem ser fixados níveis máximos relativamente às 
substâncias sobre as quais tenham sido emitido dúvidas quanto à segurança numa avaliação da 
AESA (Anexo III, B). Nos casos em que as substâncias estejam a ser submetidas a um controlo 
(Anexo III, C), não sendo disponível uma avaliação definitiva da AESA, não será possível fixar 
níveis máximos.

Alteração apresentada por Jillian Evans, Bart Staes e Niels Busk

Alteração 105
Artigo 11

Artigo 11º Suprimido
Substâncias sob controlo comunitário

1. Sempre que uma substância ou um 
ingrediente que contenha uma substância, 
que não uma vitamina ou um mineral, seja 
adicionado a um alimento ou usado no 
fabrico de um alimento em condições que 
resultem na ingestão desta substância em 
quantidades muito superiores às 



susceptíveis de serem normalmente 
ingeridas no quadro de um regime 
alimentar equilibrado e variado e sempre 
que, na sequência da análise, por parte da 
Autoridade, das informações disponíveis 
relativas a cada caso, tiver sido identificada 
a possibilidade da ocorrência de efeitos 
nocivos sobre a saúde resultantes dessa 
utilização, mas a incerteza científica 
persistir, a substância será inscrita na parte 
C do anexo III, em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 16º,
2. Os operadores de empresas do sector 
alimentar ou quaisquer outras partes 
interessadas podem, em qualquer momento, 
apresentar à Autoridade para avaliação, 
um processo com os dados científicos que 
demonstrem a segurança de uma 
substância constante da parte C do anexo 
III, nas respectivas condições de utilização 
num alimento ou numa categoria de 
alimentos e explicando a finalidade dessa 
utilização.
3. No prazo de quatro anos após a data de 
registo de uma substância na parte C do 
anexo III será tomada uma decisão, em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 16.º e tendo em conta o 
parecer da Autoridade sobre quaisquer 
processos apresentados para avaliação, 
como mencionado no n.º 2, para permitir a 
utilização generalizada de uma substância 
constante da parte C do anexo III ou para 
a transferir para a parte A ou B, conforme 
o caso, do mesmo anexo.

Or. en

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 106
Artigo 11, nº 1

1. Sempre que uma substância ou um 
ingrediente que contenha uma substância, 
que não uma vitamina ou um mineral, seja 
adicionado a um alimento ou usado no 
fabrico de um alimento em condições que 
resultem na ingestão desta substância em 

1. Sempre que uma substância ou um 
ingrediente que contenha uma substância, 
que não uma vitamina ou um mineral, seja 
adicionado a um alimento ou usado no 
fabrico de um alimento em condições que 
resultem na ingestão desta substância em 



quantidades muito superiores às susceptíveis 
de serem normalmente ingeridas no quadro 
de um regime alimentar equilibrado e 
variado e sempre que, na sequência da 
análise, por parte da Autoridade, das 
informações disponíveis relativas a cada 
caso, tiver sido identificada a possibilidade 
da ocorrência de efeitos nocivos sobre a 
saúde resultantes dessa utilização, mas a 
incerteza científica persistir, a substância 
será inscrita na parte C do anexo III, em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 16º,

quantidades muito superiores às susceptíveis 
de serem normalmente ingeridas no quadro 
de um regime alimentar equilibrado e 
variado e sempre que, na sequência da 
análise, por parte da Autoridade, das 
informações disponíveis relativas a cada 
caso, tiver sido identificada a possibilidade 
da ocorrência de efeitos nocivos sobre a 
saúde resultantes dessa utilização, mas a 
incerteza científica persistir, tendo em conta 
os diferentes graus de sensibilidade das 
diversas espécies de consumidores, a 
substância será inscrita na parte C do anexo 
III, em conformidade com o procedimento 
previsto no nº 2 do artigo 16º,

Or. en

Justificação

Deve ser dada atenção especial à protecção da saúde dos sectores sensíveis da população, como os 
recém-nascidos e as crianças de tenra idade.

Alteração apresentada por Phillip Whitehead e Linda McAvan

Alteração 107
Artigo 12, nº 2, alínea a)

a) As vitaminas e os minerais que podem ser 
adicionados aos alimentos em conformidade
com o anexo I;

a) As vitaminas, minerais e outras 
substâncias específicas que podem ser 
adicionados aos alimentos em conformidade 
com o Anexo I e o Anexo III, bem como o 
motivo da sua inclusão;

Or. en

Justificação

Devem aplicar-se às outras substâncias os mesmos princípios aplicáveis às vitaminas e minerais.

Alteração apresentada por Phillip Whitehead e Linda McAvan

Alteração 108
Artigo 12, nº 2, alínea f)

f) Informações sobre as substâncias 
referidas no anexo III e as razões por que 
foram aí incluídas.

Suprimida



Or. en

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 109
Artigo 12, nº 2, alíneas f bis) e f ter) (novas)

f bis) Uma lista de vitaminas, minerais e 
outras substâncias cuja adição seja 
obrigatória em virtude de disposições 
nacionais, em conformidade com o artigo 
9º;
f ter) Uma lista de substâncias cuja adição 
seja proibida ou limitada a nível nacional, 
em conformidade com o artigo 4º.

Or. nl

Justificação

As adaptações propostas pelo relator estão em consonância com as propostas constantes nos 
artigos 4º e 9º, com vista à implementação de um sistema transparente.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 110
Artigo 12, nº 2, alíneas f bis) e f ter) (novas)

f bis) A lista das substâncias para a qual a 
adição é obrigatória a nível nacional.
f ter)  A lista das substâncias cuja adição é 
proibida a nível nacional.

Or. es

Justificação

O objectivo é assegurar uma maior transparência e coerência.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 111
Artigo 12, nº 2, alíneas f bis) e f ter) (novas)



f bis) A lista das substâncias para a qual a 
adição é obrigatória a nível nacional.
f ter)  A lista das substâncias cuja adição é 
proibida a nível nacional.

Or. fr

Justificação

Por razões de coerência com as alterações anteriores.

Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 112
Artigo 13

Sem prejuízo do Tratado, em particular dos 
seus artigos 28º e 30º, os Estados-Membros 
não podem restringir nem proibir o comércio 
de alimentos que respeitem o presente 
regulamento, bem como os actos 
comunitários adoptados para a sua execução 
através da aplicação de disposições 
nacionais não harmonizadas relativas à 
adição aos alimentos de vitaminas e 
minerais.

1. Sem prejuízo do disposto no nº 2, os 
Estados-Membros não podem restringir nem 
proibir o comércio de alimentos que 
respeitem o presente regulamento, bem 
como os actos comunitários adoptados para 
a sua execução.

2. O presente regulamento não afecta o 
direito dos Estados-Membros de manterem 
ou introduzirem, em conformidade com o 
Tratado, nomeadamente, os seus artigos 
28º e 30º, normas mais rigorosas em 
matéria de adição de vitaminas, minerais e 
outras substâncias específicas que 
considerem necessárias para proteger a 
saúde pública e que não sejam 
incompatíveis com o presente regulamento.
3. No prazo de 6 meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento, 
os Estados-Membros informam a Comissão 
sobre as disposições nacionais relevantes já 
em vigor.

Or. de

Justificação

Esta alteração destina-se a substituir a alteração 28 do projecto de relatório. Os Estados-Membros 
devem ter a possibilidade, no que respeita às "outras substâncias específicas", de manter ou 



introduzir normas nacionais. O nº 4 da alteração 28 é posto de parte, uma vez que a questão é 
tratada na alteração 22, relativa ao nº 3 do artigo 10ª bis (novo).

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 113
Artigo 14, nº 2

2. Se um Estado-Membro considerar 
necessário adoptar nova legislação, 
notificará à Comissão e aos restantes 
Estados-Membros as medidas previstas, 
especificando os motivos que as justificam.

2. Se um Estado-Membro, por razões de 
saúde pública, considerar necessário adoptar 
nova legislação, notificará à Comissão e aos 
restantes Estados-Membros as medidas 
previstas, especificando os motivos que as 
justificam.

Or. en

Alteração apresentada por Jillian Evans e Bart Staes

Alteração 114
Artigo 16, nº 1

1. A Comissão será assistida pelo Comité 
Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde 
Animal instituído pelo n.º 1 do artigo 58.º do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002, a seguir 
designado “Comité”.

1. A Comissão será assistida pelo Comité 
Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde 
Animal instituído pelo n.º 1 do artigo 58.º do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002, a seguir 
designado “Comité”, o qual deverá ter em 
conta o parecer emitido pela Autoridade.

Or. en

Justificação

Ao emitir um parecer, no âmbito da comitologia, o Comité deve adoptar as suas decisões com base 
em provas científicas e ter em conta o parecer emitido pela AESA.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 115
Artigo 17

Para facilitar um controlo eficaz dos 
alimentos aos quais se adicionaram 
vitaminas e minerais, bem como dos 
alimentos que contenham as substâncias 

Com o objectivo exclusivo de facilitar um 
controlo eficaz dos alimentos aos quais se 
adicionaram vitaminas e minerais, bem 
como dos alimentos que contenham as 



enumeradas nas partes B e C do anexo III, os 
Estados-Membros podem exigir que o 
fabricante ou o responsável pela colocação 
desses alimentos no mercado no seu 
território informe a autoridade competente 
dessa comercialização, enviando-lhe um 
modelo do rótulo utilizado para esse 
produto.

substâncias enumeradas nas partes B e C do 
anexo III, os Estados-Membros podem 
exigir que o fabricante ou o responsável pela 
colocação desses alimentos no mercado no 
seu território informe a autoridade 
competente dessa comercialização, 
enviando-lhe um modelo do rótulo utilizado 
para esse produto.

Or. es

Justificação

O objectivo do procedimento de notificação deve ser proporcionar informação aos 
Estados-Membros no que respeita à comercialização de alimentos enriquecidos e não pode 
converter-se num procedimento de autorização prévia. A notificação deve limitar-se à disposição 
para a rotulagem do produto na altura da comercialização.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 116
Artigo 19, parágrafo 3

Os alimentos colocados no mercado ou 
rotulados antes de [primeiro dia do sexto 
mês após a data de publicação] que não 
respeitem o presente regulamento podem ser 
comercializados até [último dia do décimo 
sétimo mês após a data de publicação].

Os alimentos colocados no mercado ou 
rotulados antes de [primeiro dia do sexto 
mês após a data de publicação] que não 
respeitem o presente regulamento podem ser 
comercializados até [último dia do vigésimo 
terceiro mês após a data de publicação] ou 
até à data da sua caducidade, segundo o 
que ocorrer mais cedo.

Or. en

Justificação

A presente alteração permite que as empresas disponham de tempo suficiente para esgotarem as 
suas existências.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 117
Artigo 19, parágrafo 3

Os alimentos colocados no mercado ou 
rotulados antes de [primeiro dia do sexto
mês após a data de publicação] que não 

Os alimentos colocados no mercado ou 
rotulados antes de [primeiro dia do décimo 
segundo mês após a data de publicação] 



respeitem o presente regulamento podem ser 
comercializados até [último dia do décimo 
sétimo mês após a data de publicação].

que não respeitem o presente regulamento 
podem ser comercializados até [esgotamento 
das existências].

Or. es

Justificação

A aceitação dos produtos que não estão em conformidade com o presente regulamento, mas que 
foram comercializados antes da data fixada no artigo 19º, confirma o processo de harmonização, 
uma vez que reduz a carga imediata das empresas de exploração.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 118
Anexo I, secção 2, referência 13

Fluoreto Suprimida

Or. en

Justificação

Não há razão para a adição de fluoreto aos alimentos.

Alteração apresentada por Renate Sommer, John Bowis e Françoise Grossetête

Alteração 119
Anexo II, subtítulo "Substâncias minerais, referência 80 bis (nova)

Sulfato de cálcio

Or. de

Justificação

A alteração remete para a Directiva 2004/5/CE, de 20 de Janeiro de 2004, na qual é admitida a 
utilização do sulfato de cálcio nos alimentos dietéticos.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 120
Anexo II, subtítulo "Substâncias minerais, referências 80 ter e 80 quater (novas)



Fosfato de potássio
Fosfato de sódio

Or. en

Justificação

Em conformidade com a legislação comunitária, é permitida a utilização, em diversos aditivos, do 
fosfato de potássio e do fosfato de sódio.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 121
Anexo II, subtítulo "Substâncias minerais, referências 80 quinquies (nova)

Dipalmitato de piridoxina

Or. fr

Justificação

Esta alteração destina-se a preencher uma lacuna, uma vez que já foi autorizada a utilização dessa 
substância.

Alteração apresentada por Jillian Evans, Bart Staes

Alteração 122
Anexo III

ANEXO III ANEXO III
Substâncias cuja utilização nos alimentos é

proibida ou está sujeita a condições
Substâncias cuja utilização nos alimentos é
autorizada ou está sujeita a condições

Parte A - Substâncias proibidas Parte A - Substâncias que podem ser 
adicionadas

Parte B - Substâncias sujeitas a restrições Parte B - Substâncias sujeitas a restrições

Parte C - Substâncias sob controlo 
comunitário

Suprimido

Or. en

Justificação

As vitaminas e os minerais adicionados como fortificantes figuram numa lista positiva. Os 
consumidores necessitam do mesmo nível de protecção para as substâncias bioactivas que são 
adicionadas para conferir propriedades específicas aos alimentos. Os extractos que têm efeitos 



hormonais (sobretudo as fito-hormonas) ou as substâncias bioactivas como a cafeína, a nicotina ou 
o quinino deveriam ser escrupulosamente controlados antes de ser autorizada qualquer adição ao 
alimento. Para os extractos ou substâncias obtidas através de processos de síntese é, portanto, 
necessário elaborar uma lista positiva que indique as restrições de utilização e os teores máximos.
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