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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 233 (Corr.)
Artigo 14, título e nº 1

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

1. A notificação referida no nº 1 do artigo 
10º é apresentada à Autoridade por via 
postal normal ou, preferencialmente, por 
intermédio de técnicas de comunicação 
modernas (incluindo o correio electrónico) 
pelo fabricante aquando da primeira 
colocação no mercado ou pelo importador, 
no caso de um produto produzido num país 
terceiro.
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A Autoridade: A Autoridade:
(a) deverá acusar a recepção de um pedido 
por escrito num prazo de 14 dias após a sua 
recepção; a confirmação deverá indicar a 
data de recepção do pedido;

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

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

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

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

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

Or. de

Justificação

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

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

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

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 351 (ad.)
Artigo 4, nº 3, alínea (a)

(a) alegações de saúde; (a) alegações de saúde, salvo para fins de 
difusão de conhecimentos científicos;

Or. de
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Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 352 (ad.)
Anexo, nova secção após a secção "SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES"

TEOR REDUZIDO EM HIDRATOS DE 
CARBONO LÍQUIDOS
Uma alegação segundo a qual um 
produto possui um teor líquido reduzido 
de hidratos de carbono ou outra alegação 
susceptível de ter o mesmo significado 
para o consumidor só pode ser feita se o 
produto não contiver mais de 10 gramas 
de hidratos de carbono líquidos por 
porção do produto, tendo em conta que o 
teor líquido em hidratos de carbono é um 
número líquido obtido mediante a 
subtracção dos hidratos de carbono que 
têm um impacto diminuto na glicemia: 
teor líquido em hidratos de carbono = teor 
total em hidratos de carbono - glicerina -
ácidos orgânicos. Os álcoois do açúcar 
não são subtraídos dado poderem afectar  
a taxa de glicemia em função do método 
de transformação e de elaboração dos 
produtos alimentares.

Or. en

Justificação

Está provado que os regimes baseados no teor líquido de hidratos de carbono podem 
contribuir para a perda de peso. As alegações relativas a um teor líquido de hidratos de 
carbono responderiam à procura crescente, por parte dos consumidores,  de informações 
sobre o teor líquido em hidratos de carbono dos alimentos.
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