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Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 60

Rejeita a proposta da Comissão;

Or. en

Justificação

Trata-se de um regulamento excessivamente oneroso que seria portador de muitos poucos 
benefícios, senão mesmo nenhuns, para o consumidor. A presente proposta excede as 
competências cometidas à UE de interferir nas políticas de saúde dos Estados-Membros e 
teria um impacto adverso na comercialização e publicidade de alimentos, sonegando assim 
informações ao consumidor.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 61
Considerando 2 bis (novo)
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(2 bis) Para assegurar simultaneamente o 
nível mais elevado possível de defesa dos 
consumidores, o regulamento relativo às 
alegações nutricionais e de saúde dos 
alimentos não deve ser aplicado nos 
Estados-Membros que proíbem esse tipo de 
alegações.

Or. da

Justificação

Em certos Estados-Membros, a proibição de alegações de saúde faz parte de um elevado 
nível de defesa dos consumidores. Estes Estados-Membros não devem ser abrangidos pelo 
regulamento, para que possam manter essa proibição. As considerações relativas ao 
mercado interno não devem suplantar a defesa dos consumidores.

Alteração apresentada por Phillip Whitehead

Alteração 62
Considerando 5 bis (novo)

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 63
Considerando 8

(8) Existe uma grande variedade de 
alegações que são actualmente utilizadas na 
rotulagem e na publicidade de alimentos em 
alguns Estados-Membros relacionadas com 
substâncias que não se provou serem 
benéficas ou para as quais não existe, 
presentemente, um acordo científico 
suficiente. É necessário garantir que as 
substâncias para as quais seja elaborada uma 
alegação tenham provado possuir um efeito 
nutricional ou fisiológico benéfico.

(8) Existe uma grande variedade de 
alegações que são actualmente utilizadas na 
rotulagem e na publicidade de alimentos em 
alguns Estados-Membros relacionadas com 
substâncias que não se provou serem 
benéficas ou para as quais não existe, 
presentemente, um acordo científico 
suficiente. É, por conseguinte, necessário 
garantir que as substâncias para as quais seja 
elaborada uma alegação tenham provado 
cientificamente possuir um efeito 
nutricional ou fisiológico benéfico e, 
simultaneamente, demonstrar que o 
consumo destas substâncias não tem efeitos 
secundários potenciais..

Or. da

Justificação

É inaceitável que o consumidor tenha a responsabilidade de evitar os efeitos secundários dos 
alimentos que consome. É demasiado exigir-lhe que saiba que alimentos comprar, o que cada 
membro da família pode comer e em que quantidades. Se não se exigir que a documentação 
científica inclua igualmente uma investigação dos efeitos secundários a longo prazo e da 
estabilidade das substâncias, expõe-se o consumidor a riscos para a saúde, enquanto não 
existirem provas suficientes das propriedades salutares do produto.

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 64
Considerando 10 bis (novo)

(10 bis) As alegações nutricionais e de 
saúde permitem informar os consumidores 
sobre propriedades específicas de um 
alimento. Afigura-se muito importante que 
os consumidores percebam o papel e o 
lugar do alimento numa alimentação 
equilibrada. Assim sendo, seria apropriado 
que a Comissão, com base no 
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aconselhamento científico da AESA, 
estabelecesse valores de ingestão de 
referência aplicáveis a nutrientes, a apor 
no rótulo.

Or. en

Justificação

Afigura-se vital que aos consumidores seja fornecida  uma informação adequada sobre a 
forma como alimentos individuais, especialmente os que ostentam alegações, se inserem 
numa alimentação equilibrada. Assim sendo, seria apropriado que o rótulo do alimento que 
ostenta as alegações nutricionais ou de saúde remeta claramente para uma alimentação 
equilibrada e para um estilo de vida saudável.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 65
Considerando 10 bis (novo)

(10 bis) É fundamental estabelecer uma 
definição clara e precisa de "consumidor 
médio" antes da entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. da

Justificação

A definição actual de "consumidor médio" não é completa e, por isso, não pode ser utilizada 
como instrumento para estabelecer um quadro razoável para as alegações de saúde 
aceitáveis. Seria conveniente definir critérios que permitam avaliar em que casos um 
consumidor se encontra "bem informado" ou é "circunspecto". É igualmente necessário fixar 
critérios e métodos de avaliação que permitam definir o consumidor médio europeu, a fim de 
evitar que determinados grupos de consumidores sejam induzidos em erro, embora 
garantindo aos produtores a possibilidade de documentar o parecer dos consumidores sobre 
as alegações de saúde.
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Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 66
Considerando 10 ter (novo)

(10 ter) Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade e a fim de permitir a 
aplicação efectiva das protecções do mesmo 
constantes, o presente regulamento utiliza 
como ponto de referência o consumidor 
médio, que se encontra razoavelmente bem 
informado e é razoavelmente observador e 
circunspecto, tendo em conta factores 
sociais, culturais e linguísticos, tal como 
entendido pelo Tribunal de Justiça, e 
contém igualmente disposições destinadas a 
prevenir a exploração de consumidores 
cujas características os tornam 
particularmente vulneráveis a alegações 
enganosas.

Or. en

Justificação

Introdução geral à definição de "consumidor médio" constante do ponto 8 do artigo 2º.

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 67
Considerando 10 quater (novo)

(10 quater) Importa proteger todos os 
consumidores de alegações enganosas; 
todavia, ao pronunciar-se sobre processos 
relativos a publicidade, o Tribunal de 
Justiça julgou necessário, desde a entrada 
em vigor da Directiva 84/450/CEE, 
examinar os efeitos num consumidor tipo.
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade e a fim de permitir a 
aplicação efectiva das protecções do mesmo 
constantes, o presente regulamento utiliza 
como ponto de referência o consumidor 
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médio, que se encontra razoavelmente bem 
informado e é razoavelmente observador e 
circunspecto, tendo em conta factores 
sociais, culturais e linguísticos, tal como 
entendido pelo Tribunal de Justiça, e 
contém igualmente disposições destinadas a 
prevenir a exploração de consumidores 
cujas características os tornam 
particularmente vulneráveis a alegações 
enganosas. 

Or. en

Justificação

Por analogia com as "práticas comerciais desleais", é importante suprimir deste artigo a 
definição de "consumidor médio". É necessário, acima de tudo, proteger todos os 
consumidores de alegações enganosas, pelo que se deve ter em conta todos os consumidores, 
incluindo os mais vulneráveis.

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 68
Considerando 10 quinquies (novo)

(10 quinquies) As alegações nutricionais e 
de saúde permitem informar os 
consumidores sobre propriedades 
específicas de um alimento. Afigura-se 
muito importante que os consumidores 
percebam o papel e o lugar do alimento 
numa alimentação equilibrada. Assim 
sendo, seria apropriado que a Comissão, 
com base no aconselhamento científico da 
AESA, estabelecesse valores de ingestão de 
referência aplicáveis a nutrientes, a apor 
no rótulo. 

Or. en

Justificação

Afigura-se vital que aos consumidores seja fornecida  uma informação adequada sobre a 
forma como alimentos individuais, especialmente os que ostentam alegações, se inserem 
numa alimentação equilibrada. Assim sendo, seria apropriado que o rótulo do alimento que 
ostenta as alegações nutricionais ou de saúde remeta claramente para uma alimentação 



AM\562665PT.doc 7/107 PE 355.746v01-00

PT

equilibrada e para um estilo de vida saudável.

Alteração apresentada por Małgorzata Handzlik

Alteração 69
Considerando 11

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

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

Or. en

Justificação

A materialidade da alegação aplicada deve ser proporcional aos requisitos em matéria de 
evolução da substanciação científica.

Alteração apresentada por Alexander Stubb

Alteração 70
Considerando 13 bis (novo)

(13 bis) As normas de utilização da 
alegação “baixo teor em gordura” estão 
previstas no Regulamento (CE) nº 2991/94, 
de 5 de Dezembro de 19941, que institui 
normas relativas às matérias gordas para 
barrar, pelo que quaisquer restrições 
adicionais relativamente às alegações sobre 
o teor de gordura não devem ser aplicadas, 
por enquanto, às matérias gordas 
nutricionais para barrar.
_____________
1 JO L 316, de 9. 12. 1994, pág. 2

Or. en
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Justificação

O presente Regulamento não deve ser aplicado a matérias gordas para barrar para as quais 
o Regulamento (CE) nº 2991/94 prevê regras separadas. Deveria ficar claro que as 
alegações sobre a quantidade de matérias gordas não devem ser aplicadas, por enquanto, às 
matérias gordas para barrar. Essas alegações também são permitidas nos termos da 
Directiva sobre rotulagem de alimentos, em articulação com a Directiva geral em matéria de 
rotulagem e com base na legislação e orientações nacionais específicas (Áustria, Alemanha, 
Países Baixos, Reino Unido, etc. ). Estas alegações têm sido utilizadas desde há mais de 40 
anos e contribuíram para enriquecer os conhecimentos dos consumidores.

A presente alteração substitui a alteração 5 do projecto de parecer.

Alteração apresentada por Phillip Whitehead

Alteração 71
Considerando 17

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 72
Considerando 20

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

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

Or. en

Justificação

No caso de uma alegação, o que deveria ser examinado e autorizado pela autoridade é mais 
o seu significado do que a sua redacção.

*** Caso a presente alteração seja admissível, retirar a alteração 7 *** 

Alteração apresentada por Phillip Whitehead

Alteração 73
Considerando 20

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

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

Or. en
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Justificação

"Serão tidas em conta" reforça o texto. Os consumidores poderiam entender o significado de 
uma alegação de uma forma diferente da visada pelos cientistas e/ou indústria. Afigura-se, 
por conseguinte, importante introduzir um painel de consumidores no processo de 
autorização.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 74
Considerando 20

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

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

Or. da

Justificação

É essencial que a autorização das alegações de saúde se baseie numa avaliação concreta da 
redacção e da apresentação das referidas alegações.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 75
Considerando 21

(21) Em alguns casos, a avaliação 
científica do risco não pode, por si só, 
fornecer toda a informação sobre a qual se 

Suprimido



AM\562665PT.doc 11/107 PE 355.746v01-00

PT

deverá basear uma decisão de gestão do 
risco. Por isso, deverão ser tidos em 
consideração outros factores legítimos 
relevantes para o assunto em questão.

Or. da

Justificação

As alegações não devem ser autorizadas se a avaliação científica não puder fornecer toda a 
informação sobre a qual se deve basear uma decisão de gestão do risco. Se forem tidos em 
consideração "outros factores legítimos", estes devem ser claramente definidos com base em 
critérios fixados para o efeito. Deste modo, será estabelecida uma base de comparação que 
permitirá autorizar ou proibir alegações. É necessário clarificar estes factores antes da 
entrada em vigor do procedimento de notificação das alegações.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 76
Considerando 25 bis (novo)

(25 bis) Os dados registados devem ser 
comparáveis em todos os 
Estados-Membros. As empresas que 
colocam no mercado produtos que 
ostentam alegações de saúde devem 
assumir uma parte das despesas adicionais 
do controlo.

Or. da

Justificação

Para que seja possível aproveitar os dados, por exemplo, para a avaliação ou melhoria da 
política global de alimentação, estes devem ser comparáveis em todos os Estados-Membros. 
Como é de esperar que a autorização das alegações tenha vantagens económicas para as 
empresas, as que colocam no mercado produtos que ostentam alegações de saúde devem 
suportar uma parte dos custos do controlo. A problemática dos OGM ensinou-nos que a 
realização dos controlos necessários requer recursos financeiros importantes e que são os 
contribuintes que suportam os custos adicionais.
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Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 77
Artigo 1, nº 1 bis (novo)

1 bis. As disposições do presente 
regulamento aplicam-se exclusivamente 
aos Estados-Membros que já autorizam 
alegações de saúde.

Or. da

Justificação

Em certos Estados-Membros, a proibição de alegações de saúde faz parte de um elevado 
nível de defesa dos consumidores. Estes Estados-Membros não devem ser abrangidos pelo 
regulamento, para que possam manter essa proibição. As considerações relativas ao 
mercado interno não devem suplantar a defesa dos consumidores.

Alteração apresentada por Małgorzata Handzlik

Alteração 78
Artigo 1, nº 2

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

2. O presente regulamento é aplicável às 
alegações nutricionais e de saúde na 
rotulagem, apresentação e publicidade de 
alimentos colocados no mercado e 
destinados a serem fornecidos enquanto tal 
ao consumidor final, incluindo alimentos 
colocados no mercado não embalados ou 
fornecidos por grosso. Aplica-se igualmente 
aos alimentos destinados ao abastecimento 
de restaurantes, hospitais, escolas, refeitórios 
e outros estabelecimentos de restauração 
colectiva. O presente regulamento não é 
aplicável às marcas que cumpram o 
disposto na primeira Directiva 89/104/CEE 
do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, 
que harmoniza as legislações dos 
Estados-Membros em matéria de marcas1 e 
no Regulamento (CE) nº 40/94 do 
Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, 
sobre a marca comunitária2.



AM\562665PT.doc 13/107 PE 355.746v01-00

PT

1 JO L 40 de 11.02.1989, p. 1.
2 JO L 11 de 14.01.1994, p. 1.

Or. en

Justificação

A salvaguarda da protecção do consumidor no caso de marcas poderia ser lograda aquando 
do registo (nos termos do artigo 3º da Directiva 89/104 relativa a marcas). A inclusão das 
marcas no presente regulamento implicaria uma dupla regulamentação: quer a nível do 
registo de marcas e a nível das alegações nutricionais e de saúde.

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 79
Artigo 1, nº 2

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

2. O presente regulamento é aplicável às 
alegações nutricionais e de saúde na 
rotulagem, apresentação e publicidade de 
alimentos colocados no mercado e 
destinados a serem fornecidos enquanto tal 
ao consumidor final. Aplica-se igualmente 
aos alimentos destinados ao abastecimento 
de restaurantes, hospitais, escolas, refeitórios 
e outros estabelecimentos de restauração 
colectiva. O presente regulamento não é 
aplicável às marcas comerciais que 
cumprem o disposto na Directiva 
89/104/CEE e no Regulamento (CE) nº 
40/94, na sua versão alterada.

Or. nl

Justificação

A presente alteração visa possibilitar a manutenção e a continuação da utilização das 
marcas actuais, bem como preservar a confiança dos consumidores.
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Alteração apresentada por Henrik Dam Kristensen

Alteração 80
Artigo 1, nº 2

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

2. O presente regulamento é aplicável às 
alegações nutricionais e de saúde indicadas 
em comunicações comerciais de alimentos, 
quer se trate de rotulagem, apresentação e 
publicidade de alimentos a serem fornecidos 
enquanto tal ao consumidor final, incluindo 
alimentos colocados no mercado não 
embalados ou fornecidos por  grosso. 
Aplica-se igualmente aos alimentos 
destinados ao abastecimento de restaurantes, 
hospitais, escolas, refeitórios e outros 
estabelecimentos de restauração colectiva.

Or. en

Justificação

Afigura-se importante que todos os tipos de comunicações comerciais destinadas a alimentos 
sejam incluídas nas disposições do presente regulamento. Também os alimentos que são 
colocados no mercado não embalados ou são fornecidos por grosso são abrangidos pelas 
disposições do presente regulamento.

Alteração apresentada por Henrik Dam Kristensen

Alteração 81
Artigo 1, nº 2 bis (novo)

2 bis. Uma marca de fabrico ou comercial, 
ou uma denominação de fantasia que 
figure no rótulo, apresentação ou 
publicidade de um alimento que possa ser 
entendida pelos consumidores como uma 
alegação nutricional ou de saúde apenas 
deve ser utilizada se for acompanhada de 
uma alegação nutricional ou de saúde 
relevante nessa rotulagem, apresentação ou 
publicidade consentânea com as 
disposições do presente regulamento. Uma 
marca de fabrico ou comercial, ou uma 
denominação de fantasia que indicie ou 
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refira que o produto surte um efeito na 
saúde ou em determinadas doenças deve 
fazer-se acompanhar de uma alegação de 
saúde e uma marca de fabrico ou 
comercial, ou uma denominação de 
fantasia que faça referência a 
determinados nutrientes e/ou à composição 
nutritiva do alimento deve fazer-se 
acompanhar de uma alegação nutricional. 
No que diz respeito a marcas de fabrico ou 
comerciais ou denominações de fantasia 
existentes antes de 1 de Janeiro de 2005, a 
presente disposição produzirá efeitos a 
partir de [data de entrada em vigor mais 
dois anos].  

Or. en

Justificação

Afigura-se importante que as marcas de fabrico ou comerciais ou as denominações de 
fantasia que possam ser entendidas como uma alegação nutricional e/ou de saúde pelos 
consumidores sejam também objecto de regulamentação, em conformidade com o disposto no 
presente regulamento. 

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 82
Artigo 1, nº 4 bis (novo)

4 bis. O presente regulamento não se aplica 
a marcas que cumpram as disposições da 
Directiva 89/104/CEE e do Regulamento 
(CE) nº 40/94.
Qualquer outro tipo de denominação 
comercial (tais como marcas registadas e 
denominações comerciais consagradas pelo 
uso), cuja utilização poderá ser abrangida 
pelo âmbito de aplicação do presente 
regulamento, não releva do presente 
regulamento desde que sejam preenchidos 
os seguintes requisitos: no caso de uma 
marca comercial constituir ela própria uma 
alegação nutricional ou de saúde, deve 
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fazer-se acompanhar de uma alegação 
nutricional ou de saúde sempre que o nome 
comercial seja utilizado na rotulagem, 
publicidade ou apresentação do alimento.

Or. en

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 83
Artigo 2, parágrafo 2, ponto 1

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 84
Artigo 2, parágrafo 2, alínea (8) 

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

Suprimido
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Or. nl

Justificação

Por analogia com as "práticas comerciais desleais", é importante suprimir deste artigo a 
definição de "consumidor médio". É necessário, acima de tudo, proteger todos os 
consumidores de alegações enganosas, pelo que se deve ter em conta todos os consumidores, 
incluindo os mais vulneráveis.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 85
Artigo 2, parágrafo 2, alínea (8) 

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

Suprimido

Or. da

Justificação

A definição actual de "consumidor médio" não é completa e, por isso, não pode ser utilizada 
como instrumento para estabelecer um quadro razoável para as alegações de saúde 
aceitáveis. Seria conveniente definir critérios que permitam avaliar em que casos um 
consumidor se encontra "bem informado" ou é "circunspecto". É igualmente necessário fixar 
critérios e métodos de avaliação que permitam definir o consumidor médio europeu, a fim de 
evitar que determinados grupos de consumidores sejam induzidos em erro, embora 
garantindo aos produtores a possibilidade de documentar o parecer dos consumidores sobre 
as alegações de saúde.

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 86
Artigo 2, parágrafo 2, ponto 8 bis (novo)

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

Or. en

Justificação

Por razões de coerência, esta alteração utiliza a definição de complementos alimentares da 
Directiva 2002/46/CE.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 87
Artigo 3, parágrafo 2, alínea (d bis) (nova) 

(d bis) ser incoerente com as 
recomendações nacionais sobre 
alimentação.

Or. da

Justificação

Os hábitos alimentares são diferentes em cada Estado-Membro, pelo que as alegações devem 
ser coerentes com as recomendações nacionais sobre alimentação.

Alteração apresentada por Phillip Whitehead

Alteração 88
Artigo 4, título
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Restrições à utilização de alegações 
nutricionais e de saúde

Condições para a utilização de alegações 
nutricionais e de saúde

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 89
Artigo 4, título

Restrições à utilização de alegações 
nutricionais e de saúde

Condições para a utilização de alegações 
nutricionais e de saúde

Or. en

Justificação

A avaliação científica deve constituir a base para o estabelecimento dos perfis nutricionais. A 
avaliação dos perfis nutricionais de alimentos ou de categorias de produtos alimentares pela 
Comissão, com a participação da AESA, constitui a pedra basilar do presente regulamento.

Alteração apresentada por Toine Manders

Alteração 90
Artigo 4

Restrições à utilização de alegações 
nutricionais e de saúde

Perfis nutricionais

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

1. A Comissão deverá, num prazo de 18 
meses após a adopção do presente 
regulamento, transmitir ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a necessidade e a viabilidade de estabelecer 
perfis nutricionais como requisito prévio 
para as alegações nutricionais e de saúde 
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de respeitar, por forma a ostentarem 
alegações nutricionais e de saúde.

ostentadas nos alimentos. Este relatório 
será elaborado com base num parecer da 
Autoridade e em consultas às partes 
interessadas, nomeadamente os operadores 
da indústria alimentar. Basear-se-á nos 
dados científicos sobre alimentação e 
nutrição e na sua relação com a saúde e 
terá em conta, nomeadamente:

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

(a) as quantidades de certos nutrientes e 
outras substâncias contidas nos alimentos; 

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

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

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

Se o relatório determinar que é necessário 
e viável estabelecer perfis nutricionais 
como requisito prévio para as alegações 
nutricionais e de saúde ostentadas nos 
alimentos, a Comissão proporá, em 
conformidade com o artigo 251º do 
Tratado, uma alteração ao presente 
regulamento que tenha em devida conta o 
relatório e os resultados da consultas, bem 
como os princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade.

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

Or. nl

Justificação

Tanto a necessidade como a viabilidade de estabelecer perfis nutricionais como requisito 
prévio para as alegações nutricionais e de saúde ostentadas nos alimentos são questionáveis. 
A classificação dos alimentos em categorias em função dos seus efeitos benéficos ou menos 
benéficos não é eficaz, dado que o elemento determinante é precisamente a proporção em que 
se consomem os alimentos. Por conseguinte, a eficácia dos perfis nutricionais como 
instrumento para apoiar a luta contra a obesidade não está plenamente demonstrada. Sob o 
ponto de vista científico, o conceito ainda está numa fase embrionária e nunca foi testado 
enquanto tal em nenhum dos Estados-Membros. Por último, a introdução de perfis 
nutricionais coloca inúmeras questões relacionadas com os princípios da subsidiariedade e 
da proporcionalidade, para já não referir que esta é uma tarefa do legislador.

Alteração apresentada por Małgorzata Handzlik

Alteração 91
Artigo 4

Restrições à utilização de alegações 
nutricionais e de saúde

Suprimido

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



AM\562665PT.doc 23/107 PE 355.746v01-00

PT

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

Or. en

Justificação

A introdução de perfis nutricionais enquanto critério jurídico para a aplicação de alegações 
suscitará a discriminação de determinadas categorias de produtos, as quais não deverão 
ocorrer devido ao facto de todas as categorias de produtos poderem integrar uma 
alimentação equilibrada. 

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 92
Artigo 4, nº 1, parágrafo 1

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

1. Baseada numa proposta apresentada 
pela AESA, a Comissão deverá, num prazo 
de 24 meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no artigo 251º do 
Tratado, definir os nutrientes e outras 
substâncias especialmente relevantes num 
regime alimentar equilibrado e estabelecer 
valores de ingestão de referência para os 
mesmos.

Or. en

Justificação

Em vez de privar os consumidores de informações sobre o valor relativo de alimentos 
específicos na sua alimentação mediante a introdução de perfis de nutrientes, os 
consumidores deveriam ser informados sobre as características nutricionais dos alimentos, 
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as suas necessidades nutricionais e o papel relativo desempenhado por um alimento no 
regime alimentar diário.

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 93
Artigo 4, nº 1, parágrafo 1

Restrições à utilização de alegações 
nutricionais e de saúde

Condições para a utilização de alegações 
nutricionais e de saúde

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

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

Or. en

Justificação

A avaliação científica deve constituir a base para o estabelecimento dos perfis nutricionais. A 
avaliação dos perfis nutricionais de alimentos ou de categorias de alimentos pela Comissão, 
com a participação da AESA, constitui a pedra basilar do presente regulamento.

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 94
Artigo 4, nº 1, parágrafo 1

Restrições à utilização de alegações 
nutricionais e de saúde

Condições para a utilização de alegações 
nutricionais e de saúde

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

1. Sob proposta apresentada pela 
Autoridade e após consulta do Parlamento 
Europeu, a Comissão deverá, num prazo de 
24 meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
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determinadas categorias de alimentos têm de 
respeitar, por forma a ostentarem alegações 
nutricionais e de saúde.

23º, estabelecer perfis nutricionais 
específicos que os alimentos ou 
determinadas categorias de alimentos têm de 
respeitar, por forma a ostentarem alegações 
nutricionais e de saúde.

Or. en

Justificação

Exemplos de experiências recolhidas no estrangeiro evidenciam que a definição de perfis 
nutricionais constitui uma tarefa complexa que requer um período de tempo apropriado e de 
debate. Atendendo à natureza altamente política e técnica que esta questão suscita, quer o 
Parlamento Europeu, quer a Autoridade deveriam ser associados ao processo.

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 95
Artigo 4, nº 1, parágrafo 1

Restrições à utilização de alegações 
nutricionais e de saúde

Condições específicas para a utilização de 
alegações nutricionais e de saúde

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

1. Num prazo de 24 meses após a adopção 
do presente regulamento, a Autoridade, a 
pedido da Comissão e em concertação com 
as partes interessadas, informará sobre a 
aplicação detalhada das condições 
referidas no nº 1 do artigo 5º e no nº 2 do 
artigo 10ª e, em particular, sobre os perfis 
nutricionais específicos que os alimentos 
têm de respeitar, por forma a ostentarem 
alegações nutricionais e de saúde. 

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 96
Artigo 4, nº 1, parágrafo 1

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

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

Or. en

Justificação

O estabelecimento dos perfis dos nutrientes deve constituir um processo positivo e não 
negativo e as directrizes devem, ao mesmo tempo, ser articuladas com os trabalhos 
desenvolvidos a nível internacional e ser adoptadas por co-decisão.

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 97
Artigo 4, nº 1, parágrafo 2

Os perfis nutricionais serão estabelecidos, 
nomeadamente, com referência aos 

Os perfis nutricionais para alimentos serão 
estabelecidos, tendo nomeadamente em 
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montantes dos seguintes nutrientes 
presentes nos alimentos:

conta:

- as quantidades de certos nutrientes e de 
outras substâncias contidas no alimento, 
- o contributo e a importância do alimento 
(ou categoria de alimentos) em termos de 
uma alimentação equilibrada,
- a composição nutricional global do 
alimento ou categoria de alimentos e a 
presença de nutrientes e de outras 
substâncias com efeitos benéficos para a 
saúde cientificamente comprovados, desde 
que estejam presentes no alimento de forma 
natural.

(a) gordura, ácidos gordos saturados, 
ácidos gordos trans;
(b) açúcares;
(c) sal/sódio.

Or. en

Justificação

A avaliação científica deve constituir a base para o estabelecimento dos perfis nutricionais. A 
avaliação dos perfis nutricionais dos alimentos ou de categorias de alimentos pela Comissão, 
com a participação da AESA, constitui a pedra basilar do presente regulamento.

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 98
Artigo 4, nº 1, parágrafo 2

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

Suprimido

(a) gordura, ácidos gordos saturados, 
ácidos gordos trans;
(b) açúcares;
(c) sal/sódio.
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Or. en

Justificação

Em vez de privar os consumidores de informações sobre o valor relativo de alimentos 
específicos no seu regime alimentar através de perfis nutricionais, os consumidores deveriam 
ser informados sobre as características nutricionais dos alimentos, as suas necessidades 
nutricionais e o papel relativo desempenhado por um alimento no regime alimentar diário.

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 99
Artigo 4, nº 1, parágrafo 2

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

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

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

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

(b) açúcares; (b) o papel e a importância do alimento (ou 
categoria de alimentos) na alimentação da 
população em geral ou, se necessário, de 
determinados grupos de risco, incluindo 
crianças, tendo devidamente em conta os 
hábitos alimentares e padrões de consumo 
nos diferentes Estados-Membros;

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

Or. en

Justificação

O propósito do presente regulamento não consiste em definir os critérios aplicáveis aos 
perfis nutricionais. Deveria apenas definir um quadro regulamentar flexível para a definição 
técnica e científica de perfis de nutrientes, garantindo que seja tido em consideração o vasto 
leque de alimentos e de consumidores que tornam o mercado europeu tão complexo.
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Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 100
Artigo 4, nº 1, parágrafo 2

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

Suprimido

(a) gordura, ácidos gordos saturados, 
ácidos gordos trans;
(b) açúcares;
(c) sal/sódio.

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 101
Artigo 4, nº 1, parágrafo 2

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

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

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

- as quantidades de certos nutrientes e de 
outras substâncias contidas no alimento; 

(b) açúcares; - o papel e a importância do alimento ou 
categoria de alimentos na alimentação;

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

Or. en

Justificação

O estabelecimento dos perfis dos nutrientes deve constituir um processo positivo e não 
negativo e as directrizes devem, ao mesmo tempo, estar articuladas com os trabalhos 
desenvolvidos a nível internacional e ser adoptadas por co-decisão.

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 102
Artigo 4, nº 1, parágrafo 3

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

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

Or. en

Justificação

Em vez de privar os consumidores de informações sobre o valor relativo de alimentos 
específicos no seu regime alimentar através de perfis nutricionais, os consumidores deveriam 
ser informados sobre as características nutricionais dos alimentos, as suas necessidades 
nutricionais e o papel relativo desempenhado por um alimento no regime alimentar diário.
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Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 103
Artigo 4, nº 1, parágrafo 3 

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

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

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

- a adequação dos perfis nutricionais a 
todos os consumidores, independentemente 
do seu estatuto nutricional.
Após a recepção do parecer da Autoridade, 
a Comissão, estabelecerá, na medida do 
possível, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
23º, um sistema de perfis nutricionais para 
alimentos que ostentem alegações 
nutricionais e de saúde, tendo 
especialmente em conta:
- as quantidades de certos nutrientes e de 
outras substâncias contidas no alimento;
- o papel e a importância do alimento (ou 
categoria de alimentos) na alimentação, 
tendo devidamente em conta os hábitos e 
práticas alimentares nos diferentes 
Estados-Membros;
- a composição nutricional global do 
alimento e a presença de nutrientes que 
tenham sido cientificamente reconhecidos 
como benéficos para a saúde.

A Comissão solicitará aconselhamento para 
definir os perfis nutricionais à Autoridade e 
realizará consultas com as partes 
interessadas, em especial, com operadores 
de empresas do sector  alimentar e grupos de 
consumidores.

A Comissão solicitará aconselhamento para 
definir os perfis nutricionais à Autoridade e 
realizará consultas com as partes 
interessadas, em especial, com operadores 
de empresas do sector  alimentar e grupos de 
consumidores.

Or. en
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Justificação

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

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 104
Artigo 4, nº 1, parágrafo 3

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

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

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

Or. en

Justificação

O estabelecimento dos perfis dos nutrientes deve constituir um processo positivo e não 
negativo e as directrizes devem, ao mesmo tempo, estar articuladas com os trabalhos 
desenvolvidos a nível internacional e ser adoptadas por co-decisão.
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Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 105
Artigo 4, nº 1, parágrafo 3

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

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

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 106
Artigo 4, nº 1, parágrafo 4

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

Suprimido

Or. en



PE 355.746v01-00 34/107 AM\562665PT.doc

PT

Justificação

Em vez de privar os consumidores de informações sobre o valor relativo de alimentos 
específicos no seu regime alimentar através de perfis nutricionais, os consumidores deveriam 
ser informados sobre as características nutricionais dos alimentos, as suas necessidades 
nutricionais e o papel relativo desempenhado por um alimento no regime alimentar diário.

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 107
Artigo 4, nº 1, parágrafo 4

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

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

Or. en

Justificação

A avaliação científica deve constituir a base para o estabelecimento dos perfis nutricionais. A 
avaliação dos perfis nutricionais de alimentos e de categorias de alimentos pela Comissão, 
com a participação da AESA, constitui a pedra basilar do presente regulamento.

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 108
Artigo 4, nº 1, parágrafo 4

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

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

Or. en

Justificação

Coerência e clarificação.

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 109
Artigo 4, nº 1, parágrafo 4

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 110
Artigo 4, nº 2

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

2. Em derrogação ao disposto no nº 1, e 
ainda que alguns nutrientes específicos 
contidos num alimento excedam o perfil 
nutricional, as alegações nutricionais e de 
saúde que respeitem o restante disposto no 
presente regulamento serão permitidas 
desde que a informação sobre o nutriente 
específico que ultrapassa o perfil 
nutricional seja indicada ao lado da 
alegação nutricional ou de saúde.

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 111
Artigo 4, nº 2

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

Em vez de privar os consumidores de informações sobre o valor relativo de alimentos 
específicos no seu regime alimentar através de perfis nutricionais, os consumidores deveriam 
ser informados sobre as características nutricionais dos alimentos, as suas necessidades 
nutricionais e o papel relativo desempenhado por um alimento no regime alimentar diário.

Alteração apresentada por Toine Manders

Alteração 112
Artigo 4, nº 2

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

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

Or. nl

Justificação

Não é aceitável que as características benéficas comprovadas de um produto não possam ser 
indicadas apenas porque o produto contém uma substância que está presente numa 
quantidade superior à fixada no perfil nutricional. Por exemplo, o queijo tem um elevado teor 
de cálcio, componente cujo efeito benéfico está demonstrado, mas os produtores de queijo 
correm o risco de não poderem indicar este facto, por o teor de gordura ultrapassar o perfil 
nutricional. Com a presente alteração garante-se que o consumidor poderá tomar uma 
decisão com base numa informação clara e honesta sobre as suas opções alimentares.

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 113
Artigo 4, nº 2

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

2. Em derrogação ao disposto no nº 1, as 
alegações nutricionais e de saúde serão 
permitidas, desde que os consumidores 
sejam informados relativamente à alegação 
nutricional ou de saúde, sobre a 
quantidade dos nutrientes que excede os 
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estabelecidas no presente regulamento. montantes indicados nos perfis nutricionais 
em conformidade com o disposto no nº 1. 
Podem ser feitas referências à informação 
fornecida, em conformidade com o disposto 
na Directiva 90/496/CEE.

Or. en

Alteração apresentada por Toine Manders

Alteração 114
Artigo 4, nº 3

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

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

(a) alegações de saúde; (a) alegações de saúde;

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

Suprimido

Or. nl

Justificação

Se excluirmos "a priori" a cerveja e o vinho das alegações nutricionais, o consumidor não 
pode tomar uma decisão de compra fundamentada com base em informações correctas e 
completas. Isto é discriminatório relativamente a outros alimentos que, por exemplo, podem 
ostentar a alegação "baixo teor em açúcares". Daí que seja necessário permitir que também 
o vinho e a cerveja ostentem alegações nutricionais, desde que se enquadrem nas definições 
constantes do anexo.

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 115
Artigo 4, nº 3

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

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

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

Or. en

Justificação

Em vez de privar os consumidores de informações sobre o valor relativo de alimentos 
específicos no seu regime alimentar através de perfis nutricionais, os consumidores deveriam 
ser informados sobre as características nutricionais dos alimentos, as suas necessidades 
nutricionais e o papel relativo desempenhado por um alimento no regime alimentar diário.

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 116
Artigo 4, nº 3

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Phillip Whitehead

Alteração 117
Artigo 4, nº 3

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

3. As bebidas que contenham mais de 1,2% 
em volume de álcool não deverão ostentar:
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(a) alegações de saúde; (a) alegações de saúde, exceptuando os 
casos em que estas corroboram mensagens 
da autoridade nacional ou da Comunidade 
sobre os perigos de abuso de álcool;

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

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

Or. en

Justificação

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

Para certos consumidores, é não só importante mas mesmo necessário dispor de informações 
nutricionais nas bebidas alcoólicas, por exemplo, celíacos e cerveja sem glúten. As bebidas 
alcoólicas devem ser autorizadas a ostentar alegações nutricionais na medida em que 
correspondam à definição estabelecida no anexo, em que sejam conformes à obrigação de
rotulagem nutricional e indiquem a lista de ingredientes no rótulo.

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 118
Artigo 4, nº 3, parte introdutória

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

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

Or. en

Justificação

Existem efectivamente alimentos que contém álcool, mesmo que em quantidades diminutas, 
razão pela qual não deverão ser esquecidos.
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Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 119
Artigo 4, nº 4

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Não deveria haver necessidade de proibir as alegações nutricionais ou de saúde 
relativamente a alimentos ou categorias de alimentos específicos, desde que sejam conformes 
ao princípio geral e/ou requisitos substantivos da presente proposta.

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 120
Artigo 4, nº 4

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Em vez de privar os consumidores de informações sobre o valor relativo de alimentos 
específicos no seu regime alimentar através de perfis nutricionais, os consumidores deveriam 
ser informados sobre as características nutricionais dos alimentos, as suas necessidades 
nutricionais e o papel relativo desempenhado por um alimento no regime alimentar diário.
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Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 121
Artigo 4, nº 4 bis (novo)

4 bis. A fim de estabelecer uma relação 
entre as propriedades nutricionais do 
alimento que ostente uma alegação e as 
necessidades alimentares diárias, a 
Comissão deve, em conformidade com o 
disposto no artigo 251º do Tratado, e com 
base no parecer da AESA, definir valores 
de ingestão diária de referência.

Or. en

Justificação

Nem dados quantitativos absolutos, nem perfis nutricionais são suficientes para informar o 
consumidor sobre as suas necessidades efectivas. Em consequência, é crucial informar os 
consumidores do lugar do alimento numa alimentação equilibrada e num estilo de vida 
saudável.

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 122
Artigo 4, nº 4 ter (novo)

4 ter. A fim de estabelecer uma relação 
entre as propriedades nutricionais de um 
alimento que ostente uma alegação e as 
necessidades alimentares diárias dos 
consumidores, a Comissão deverá, em 
conformidade com o disposto no artigo 
251º do Tratado, e com base no parecer da 
Autoridade, definir valores de ingestão 
diária de referência aplicáveis nutrientes 
contemplados nos perfis nutricionais em 
conformidade com o disposto no presente 
artigo. Os rótulos que ostentem alegações 
de saúde devem indicar, para cada 
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nutriente, o conteúdo da embalagem 
relativamente aos valores de ingestão diária 
de referência.

Or. en

Justificação

Nem os dados quantitativos absolutos nem a mera observância dos perfis nutricionais 
estabelecidos são suficientes para informar o consumidor das suas necessidades efectivas e 
sobre a parte desta necessidade que é coberta pelo alimento em questão. A presente 
alteração tem por objectivo tornar inteligível a informação fornecida nos rótulos.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 123
Artigo 5, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os requerentes devem demonstrar 
que as suas alegações de saúde ajudarão 
realmente os consumidores a seleccionar o 
seu produto como parte de um regime 
alimentar saudável.

Or. da

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 124
Artigo 6, nº 1

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

1. As alegações nutricionais e de saúde 
deverão ser baseadas e substanciadas por 
conhecimentos científicos geralmente 
aceites, sendo o nível de fundamentação 
proporcional ao benefício alegado. Se 
necessário, as alegações nutricionais e de 
saúde podem também basear-se e 
fundamentar-se na experiência de uma 
utilização segura..

Or. en
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Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 125
Artigo 6, nº 1

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Małgorzata Handzlik

Alteração 126
Artigo 6, nº 1

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

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 127
Artigo 6, nº 2

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

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

Or. da

Justificação

Se um produtor de géneros alimentícios não puder justificar a utilização de uma alegação em 
relação a uma necessidade particular de um grupo da população, tal alegação não deve ser 

autorizada.

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 128
Artigo 6, nº 3

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

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

A Autoridade definirá as orientações 
aplicáveis ao tipo de substanciação 
científica a aduzir por uma operador para 
justificar a utilização de uma alegação 
nutricional ou de saúde, devendo o nível da 
substanciação requerido ser proporcional à 
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alegação efectuada.

Or. en

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 129
Artigo 7

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

Suprimido

No que se refere às alegações de saúde, a 
informação a fornecer deverá consistir em 
informação do conjunto 2, tal como 
definido no nº 1 do artigo 4º da Directiva 
90/496/CEE.
Além disso, e se for caso disso, as 
quantidades das substâncias com as quais 
se relaciona uma alegação nutricional ou 
de saúde que não figuram na rotulagem 
nutricional deverão também ser declarada 
nas proximidades da informação 
nutricional.

Or. en

Justificação

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

Alteração 130
Artigo 6, nº 3 bis (novo)

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

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 131
Artigo 7

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

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

(a) Sempre que seja feita uma alegação 
nutricional ou de saúde, à excepção da 
publicidade geral, a informação nutricional 
fornecida em conformidade com o disposto 
na Directiva 90/496/CEE.
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No que se refere às alegações de saúde, a 
informação a fornecer deverá consistir em
informação do conjunto 2, tal como definido 
no nº 1 do artigo 4º da Directiva 
90/496/CEE.

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

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

1bis. Além disso, será indicada a seguinte 
informação nas proximidades da 
informação nutricional:  

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

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

Or. en

Justificação

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



AM\562665PT.doc 49/107 PE 355.746v01-00

PT

Alteração apresentada por Phillip Whitehead

Alteração 132
Artigo 7

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificação

É igualmente necessária uma rotulagem completa em termos nutricionais, por forma a que as 
alegações nutricionais e de saúde forneçam informações optimizadas aos consumidores. 
Normalmente, nos rótulos não se procede à distinção entre a composição natural e a 
composição adicionada de certas substâncias o que todavia constitui um critério importante 
para uma escolha informada sempre que uma alegação se reporta a um nutriente ou a 
nutrientes específicos.

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 133
Artigo 7, parágrafo 1

Sempre que seja feita uma alegação Sempre que seja feita uma alegação 



PE 355.746v01-00 50/107 AM\562665PT.doc

PT

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 134
Artigo 10, Título

Condições específicas Condições específicas para alegações de 
saúde

Or. en

Justificação

Segundo o nº 1 do artigo 10º, as alegações de saúde só podem ser utilizadas se forem 
autorizadas em conformidade com as disposições do regulamento. Todavia, esta proibição é 
demasiado abrangente na medida em que incide igualmente sobre dados reconhecidos e 
cientificamente comprovados que não induzem o consumidor em erro. O processo de 
autorização previsto na proposta de regulamento é, além disso, burocrático, inexequível e 
inaceitável à luz da Estratégia de Lisboa. Os operadores de empresas do sector alimentar 
devem ter o direito de continuar a utilizar alegações de saúde que tenham sido notificadas, 
mesmo que não estejam incluídas na lista indicada no artigo 12º. 

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 135
Artigo 10, nº 1
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1. As alegações de saúde serão permitidas 
caso cumpram os requisitos gerais do 
capítulo II e os requisitos específicos 
contidos no presente capítulo e serão 
autorizadas em conformidade com o 
presente regulamento.

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

Or. en

Justificação

Segundo o nº 1 do artigo 10º, as alegações de saúde só podem ser utilizadas se forem 
autorizadas em conformidade com as disposições do regulamento. Todavia, esta proibição é 
demasiado abrangente na medida em que incide igualmente sobre dados reconhecidos e 
cientificamente comprovados que não induzem o consumidor em erro. O processo de 
autorização previsto na proposta de regulamento é, além disso, burocrático, inexequível e 
inaceitável à luz da Estratégia de Lisboa. Os operadores de empresas do sector alimentar 
devem ter o direito de continuar a utilizar alegações de saúde que tenham sido notificadas, 
mesmo que não estejam incluídas na lista indicada no artigo 12º. 

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 136
Artigo 10, nº 2

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

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

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

Or. en

Justificação

Segundo o nº 1 do artigo 10º, as alegações de saúde só podem ser utilizadas se forem 
autorizadas em conformidade com as disposições do regulamento. Todavia, esta proibição é 
demasiado abrangente na medida em que incide igualmente sobre dados reconhecidos e 
cientificamente comprovados que não induzem o consumidor em erro. O processo de 
autorização previsto na proposta de regulamento é, além disso, burocrático, inexequível e 
inaceitável à luz da Estratégia de Lisboa. Os operadores de empresas do sector alimentar 
devem ter o direito de continuar a utilizar alegações de saúde que tenham sido notificadas, 
mesmo que não estejam incluídas na lista indicada no artigo 12º.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 137
Artigo 10, nº 2, alínea (d bis) (nova)

(d bis) eventualmente, um aviso sobre os 
potenciais efeitos secundários do consumo.

Or. da
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Justificação

Os produtos podem ser enriquecidos com vitaminas que têm efeitos secundários para 
determinados grupos da população. Para garantir um nível elevado de protecção, os 
consumidores devem ser advertidos desse facto. Por exemplo, o produto Becel pro.activ 
contém esteróis de origem vegetal, que retardam a assimilação de carotenos (precursores da 
vitamina A) e de vitaminas lipossolúveis e reduzem a taxa de colesterol, mesmo nas pessoas 
cuja taxa não é excessivamente elevada.

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 138
Artigo 11

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

Or. en

Justificação

Estamos perante um regulamento excessivamente exigente e que contraria as leis dos 
Estados-Membros, como a campanha do Ministério da Saúde do Reino Unido a favor da 
ingestão de frutas e legumes cinco vezes por dia. Além disso, o artigo 11º é desnecessário 
dado que todas as alegações exigem aprovação prévia.

Alteração apresentada por Małgorzata Handzlik

Alteração 139
Artigo 11

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

Or. en

Justificação

Este artigo tem de ser suprimido visto conter disposições que discriminam infundadamente 
certas alegações de saúde.

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 140
Artigo 11

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

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

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

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

2. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde:

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

2 bis. As seguintes alegações de saúde só 
são aceitáveis se tal for explicitamente 
previsto no nº 1 do artigo 10º, no artigo 12º 
ou no nº 1 do artigo 13º:
(a) alegações que façam referência a 
funções psicológicas e comportamentais;
(b) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência 
a emagrecimento ou ao controlo do peso, 
ou a qualquer redução do apetite ou 
saciedade fácil, ou ainda à redução da 
energia disponível através do regime 
alimentar;
2 ter. As alegações que façam referência a 
recomendações ou pareceres de médicos ou 
outros profissionais da saúde, ou 
respectivas associações profissionais ou 
caritativas, apenas podem ser utilizadas se 
respeitarem as orientações a desenvolver 
pela Comissão até (data a indicar), em 
conformidade com o procedimento definido 
no artigo 23º e após consulta dos 
representantes dos consumidores e da 
indústria ou outras partes interessadas.

Or. en
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Justificação

A proibição de alegações que se referem a um bem-estar geral, a funções psicológicas, e 
gestão de peso são desproporcionadas. O regulamento proposto requer já que todas as 
alegações, quer directas, quer implícitas, sejam cientificamente substanciadas, entendidas 
pelos consumidores e não induzam em erro. 

O artigo 11º deve ser alterado por forma a ter devidamente em conta o facto de que as 
alegações feitas em conformidade com as condições gerais e específicas definidas no 
presente regulamento não serão proibidas.

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 141
Artigo 11, nº 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Simon Coveney

Alteração 142
Artigo 11, nº 1

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

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

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

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

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

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

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

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

(d) as alegações que façam referência ao 
aconselhamento de médicos ou outros 
profissionais da saúde, ou respectivas 
associações profissionais ou caritativas, ou 

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

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

Or. en

Justificação

Concordamos com a abordagem da Comissão relativamente às alegações enganosas, falsas e 
implícitas.

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 143
Artigo 11, nº 1

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

1. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde:

1. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde:

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

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

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

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

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

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

(d) as alegações que façam referência ao 
aconselhamento de médicos ou outros 
profissionais da saúde, ou respectivas 
associações profissionais ou caritativas, ou 

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

Or. en

Justificação

As alterações propostas, sem entrar em grandes detalhes, garantem flexibilidade suficiente 
para que o texto possa aplicar-se a todas as alegações enganosas que este artigo pretende 
suprimir.

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 144
Artigo 11, nº 1

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

1. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde implícitas, excepto 
quando seja explicitamente concedida a 
autorização referida no nº 1 do artigo 10º e 
no nº 1 do artigo 13º::

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

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

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

(b) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência 
a emagrecimento ou ao controlo do peso, ou 
a qualquer redução do apetite ou saciedade 
fácil, ou ainda à redução da energia 
disponível através do regime alimentar;

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

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

Or. en

Justificação

Flexibilidade para não nos afastarmos da realidade do mercado e coerência com as 
alterações ao nº 1.

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 145
Artigo 11, nº 1, alínea (d)

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

d) as alegações que façam referência ao 
aconselhamento de médicos ou outros 
profissionais da saúde, ou respectivas 
associações profissionais ou caritativas. Esta 
restrição não é aplicável às restrições feitas 
por organizações reconhecidas, tais como 
associações caritativas de saúde envolvidas 
na promoção da saúde pública e na  
educação do consumidor no que diz 
respeito ao regime alimentar e estilo de 
vida.

Or. en

Justificação

Tal como foi apresentada pela Comissão, a proposta impediria a aposição dos logotipos das 
associações caritativas nas embalagens dos alimentos e prejudicaria os esforços dessas 
associações para recolher fundos destinados à investigação, à educação e aos cuidados no 
domínio da saúde. Esta alteração protege essas actividades benéficas.

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 146
Artigo 11, nº 2

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

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

Or. en

Justificação

A definição das orientações para a execução do artigo 11º requer conhecimentos 
especializados. Além disso, a consulta das partes interessadas e dos consumidores deve 
também realizar-se para garantir a exequibilidade do regulamento, mantendo a sua 
aplicação fortemente ligada à realidade do mercado.

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 147
Artigo 12, nº 1

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

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

Or. en

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 148
Artigo 12, nº 1

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 149
Artigo 12, nº 1

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 150
Artigo 12, nº 1

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

1. Em derrogação ao procedimento de 
autorização referido no nº 1 do artigo 10º, 
podem ser feitas as alegações de saúde, 
incluindo alegações bem fundamentadas de 
redução de riscos de doença, que descrevem 
o papel de um nutriente ou de outra 
substância no crescimento, no 
desenvolvimento e nas funções do 
organismo, que se baseiam em 
conhecimentos científicos geralmente 
aceites e são bem compreendidas pelo 
consumidor médio, desde que se baseiem na 
lista prevista no nº 2.

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 151
Artigo 12, nº 2

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

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

A Comissão deverá adoptar, em 
conformidade com o procedimento referido 
no artigo 23º e após consulta da Autoridade, 

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

uma lista comunitária de relações 
dieta/saúde permitidas, tal como referido no 
nº 1, descrevendo o papel de um nutriente ou 
outra substância no crescimento, no 
desenvolvimento e nas funções normais do 
organismo, o mais tardar até ... [último dia 
do mês de adopção do presente regulamento 
+ 3 anos].

Or. en

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 152
Artigo 12, nº 2

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 153
Artigo 12, nº 2

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 154
Artigo 12, nº 3

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

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

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 155
Artigo 13, nº 2

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

Suprimido

Or. da

Justificação

Os efeitos da alegações são enganosas quando muitos outros factores de risco têm grande 
e/ou maior importância em caso de doença.

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 156
Artigo 14, nº 1

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

1. Para obter a autorização referida no nº 1 
do artigo 10º no caso de alegações de saúde 
que não se inscrevam no âmbito do artigo 
12º e de alegações de redução do risco de 
doença, deverá ser apresentado um pedido à 
Autoridade.

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 de um pedido 
por escrito num prazo de 14 dias após a sua 
recepção; a confirmação deverá indicar a 
data de recepção do pedido;
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(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;
(c) deverá tornar público o resumo do 
processo mencionado na alínea f) do nº 3.

Or. en

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 157
Artigo 14, nº 1, alínea (b)

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

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Małgorzata Handzlik

Alteração 158
Artigo 14, nº 1, alínea (b)

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

Tendo em conta a protecção da concorrência e o apoio à capacidade de inovação, não faz 
sentido permitir o acesso de todos os Estados-Membros ao processo e permitir o acesso do 
público a um resumo.

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 159
Artigo 14, nº 1, alínea (c)

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

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Małgorzata Handzlik

Alteração 160
Artigo 14, nº 1, alínea (c)

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Tendo em conta a protecção da concorrência e o apoio à capacidade de inovação, não faz 
sentido permitir o acesso de todos os Estados-Membros ao processo e permitir o acesso do 
público a um resumo.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 161
Artigo 14, nº 2, alínea (c)
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(c) uma cópia dos estudos que foram 
efectuados no que se refere à alegação de 
saúde incluindo, sempre que disponível, 
estudos independentes e revistos por pares 
que tenham sido efectuados e qualquer outro 
material disponível para demonstrar o 
cumprimento dos critérios previstos no 
presente regulamento;

(c) uma cópia dos estudos que foram 
efectuados no que se refere à alegação de 
saúde incluindo, sempre que disponível, 
estudos independentes e revistos por pares 
que tenham sido efectuados e qualquer outro 
material disponível, nomeadamente a 
interpretação que o consumidor faz das 
alegações, para demonstrar o cumprimento 
dos critérios previstos no presente 
regulamento;

Or. da

Justificação

Existem pouquíssimos estudos sobre o modo como os consumidores dos diferentes 
Estados-Membros interpretam os vários tipos de alegações. Esta situação deve ser corrigida. 
Se não for possível aos produtores provar que os consumidores podem compreender a 
alegação e utilizar o produto da forma prevista, não há qualquer razão para os consumidores 
ou os produtores solicitarem a autorização de alegação. A produção destes dados e a 
realização de estudos neste domínio devem, por conseguinte, caber em primeiro lugar ao 
requerente.

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 162
Artigo 14, nº 2, alínea (e)

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

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

Or. en

Justificação

Embora a relação entre a base científica e o significado da alegação possa ser sujeita a 
aprovação prévia, é essencial dar aos produtores um determinado grau de flexibilidade na 
transmissão da alegação.

Tal como está, a proposta da Comissão não toma isto em consideração.
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Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 163
Artigo 14, nº 2, alínea (e)

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

(e)  elementos essenciais da redacção da 
alegação em todas as línguas comunitárias 
e, se for o caso, condições específicas de 
utilização;

Or. en

Alteração apresentada por Małgorzata Handzlik

Alteração 164
Artigo 14, nº 2, alínea (e)

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

(e)  elementos essenciais da alegação em 
todas as línguas comunitárias e, se for o 
caso, condições específicas de utilização;

Or. en

Justificação

Não se justifica que os requerentes tenham de apresentar o texto da alegação em todas as 
línguas comunitárias. Deveria bastar a descrição dos elementos básicos da alegação. Com a 
aplicação da alegação nos diversos países, os fabricantes controlarão a sua percepção pelos 
consumidores e adaptarão a redacção às necessidades de uma comunicação óptima dos 
benefícios dos produtos. 

Alteração apresentada por Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Alteração 165
Artigo 14, nº 2, alínea (e)

(e) uma proposta de redacção, em todas as 
línguas comunitárias, da alegação de saúde 
para a qual se solicita autorização 

(e) os elementos essenciais do texto da 
alegação, em todas as línguas comunitárias, 
e, se for o caso, condições específicas de 
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incluindo, se for o caso, condições 
específicas de utilização;

utilização;

Or. es

Justificação

O procedimento proposto pela Comissão não reconheceria a necessidade de ter em conta a 
evolução dos conhecimentos e a percepção dos consumidores (que, a priori, não pode ser 
avaliada antecipadamente). Tal poderia conduzir a uma situação em que os fabricantes 
solicitam a aprovação de uma redacção diferente para estabelecerem uma relação que já foi 
aprovada - o que significaria então a duplicação do trabalho da Autoridade Europeia para a 
Segurança Alimentar.

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 166
Artigo 14, nº 2, alínea (f)

(f) um resumo do processo. (f) dados científicos proporcionais à 
natureza dos benefícios que as alegações 
afirmam possuir.

Or. en

Justificação

Embora a relação entre a base científica e o significado da alegação possa ser sujeita a 
aprovação prévia, é essencial dar aos produtores um determinado grau de flexibilidade na 
transmissão da alegação. 

Tal como está, a proposta da Comissão não toma isto em consideração.

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 167
Artigo 14, nº 2, alínea (f bis) (nova)

(f bis) um resumo do processo.

Or. en

Justificação

Embora a relação entre a base científica e o significado da alegação possa ser sujeita a 
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aprovação prévia, é essencial dar aos produtores um determinado grau de flexibilidade na 
transmissão da alegação. 

Tal como está, a proposta da Comissão não toma isto em consideração.

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 168
Artigo 14, nº 4

4. A Autoridade deverá publicar, antes da 
data de aplicação do presente regulamento, 
orientações pormenorizadas destinadas a 
auxiliar os requerentes na preparação e 
apresentação dos pedidos.

4. A Autoridade deverá publicar, antes da 
data de aplicação do presente regulamento, 
orientações pormenorizadas destinadas a 
auxiliar os requerentes na preparação e 
apresentação dos pedidos. Os requerentes 
terão o direito de defender o seu pedido 
perante a Autoridade e terão o direito de 
fornecer dados complementares durante a 
avaliação do processo pela Autoridade.

Or. en

Alteração apresentada por Małgorzata Handzlik

Alteração 169
Artigo 14, nº 4

4. A Autoridade deverá publicar, antes da 
data de aplicação do presente regulamento, 
orientações pormenorizadas destinadas a 
auxiliar os requerentes na preparação e 
apresentação dos pedidos.

4'. A Autoridade deverá publicar, antes da 
data de aplicação do presente regulamento, 
orientações pormenorizadas destinadas a 
auxiliar os requerentes na preparação e 
apresentação dos pedidos. Os requerentes 
terão o direito de defender o seu pedido 
perante a Autoridade e terão o direito de 
fornecer dados complementares durante a 
avaliação do processo pela Autoridade.

Or. en

Justificação

É essencial que a regulamentação sobre a aprovação de alegações ofereça ao requerente a 
opção de fornecer argumentos que apoiem as teses apresentadas no processo e, se 
necessário, que completem o processo ou forneçam explicações adicionais.



PE 355.746v01-00 74/107 AM\562665PT.doc

PT

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 170
Artigo 15, nº 1

1. Ao emitir o seu parecer, a Autoridade 
deverá tomar as medidas necessárias para 
respeitar um prazo de três meses a contar da 
data de recepção de um pedido válido. Esse 
prazo deverá ser prorrogado sempre que a 
Autoridade solicite informação 
complementar ao requerente, conforme o 
disposto no nº 2.

1. Ao emitir o seu parecer, a Autoridade 
respeitará um prazo de três meses a contar 
da data de recepção de um pedido válido. 
Esse prazo deverá ser prorrogado sempre 
que a Autoridade solicite informação 
complementar ao requerente, conforme o 
disposto no nº 2.

Or. en

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 171
Artigo 15, nº 2

2. A Autoridade pode, se necessário, exigir 
que o requerente complete num determinado 
prazo os dados que acompanham o pedido.

2. A Autoridade pode, se necessário, exigir 
que o requerente complete num determinado 
prazo os dados que acompanham o pedido. 
O requerente terá um acesso directo ao 
painel competente da Autoridade, incluindo 
o direito de ser ouvido e de apresentar 
outros dados adicionais para o processo.

Or. en

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 172
Artigo 15, nº 2

2. A Autoridade pode, se necessário, exigir 
que o requerente complete num determinado 

2. A Autoridade pode, se necessário, exigir 
que o requerente complete num determinado 
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prazo os dados que acompanham o pedido. prazo os dados que acompanham o pedido. 
O requerente terá um acesso directo ao 
painel competente da Autoridade, incluindo 
o direito de ser ouvido e de apresentar 
outros dados adicionais para o processo.

Or. en

Justificação

Suprimir a opção do catálogo de documentos aberto exigido durante o processo de 
autorização da avaliação tornará o processo de autorização mais seguro relativamente à 
discrição dos funcionários. Por outro lado, é essencial dar ao requerente a opção de 
apresentar explicações adicionais e, se necessário, completar o processo.

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 173
Artigo 15, nº 3

3. A fim de preparar o seu parecer, a 
Autoridade deverá verificar:

3. A fim de preparar o seu parecer, a 
Autoridade deverá verificar:

(a) que a redacção proposta da alegação de 
saúde é apoiada por dados científicos;

(a) que a alegação de saúde é apoiada por
conhecimentos científicos;

(b) que a redacção da alegação de saúde está 
em conformidade com os critérios 
estabelecidos no presente regulamento;

(b) que a alegação de saúde está em 
conformidade com os critérios estabelecidos 
no presente regulamento;

(c) que a redacção proposta da alegação de 
saúde é compreensível e tem significado 
para o consumidor;

Or. en

Alteração apresentada por Małgorzata Handzlik

Alteração 174
Artigo 15, nº 3, alínea (a)

(a) que a redacção proposta da alegação de 
saúde é apoiada por dados científicos;

(a) que a redacção proposta da alegação de 
saúde é apoiada por conhecimentos 
científicos;

Or. en
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Justificação

A alteração visa basear o processo em amplos conhecimentos científicos em vez de apenas 
dados científicos.

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 175
Artigo 15, nº 4, alínea (c)

(c) a redacção recomendada em todas as 
línguas comunitárias da alegação de saúde 
proposta;

(c) os elementos essenciais da redacção da 
alegação em todas as línguas comunitárias;

Or. en

Justificação

Embora a relação entre a base científica e o significado da alegação possa ser sujeita a 
aprovação prévia, é essencial dar aos produtores um determinado grau de flexibilidade na 
transmissão da alegação.

Tal como está, a proposta da Comissão não toma isto em consideração.

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 176
Artigo 15, nº 4, alínea (c)

(c) a redacção recomendada em todas as 
línguas comunitárias da alegação de saúde 
proposta;

(c) os elementos essenciais da redacção em 
todas as línguas comunitárias da alegação de 
saúde proposta;

Or. en

Alteração apresentada por Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Alteração 177
Artigo 15, nº 4, alínea (c)

(c) a redacção recomendada em todas as 
línguas comunitárias da alegação de saúde 
proposta;

(c) os elementos essenciais para a  redacção 
da alegação em todas as línguas 
comunitárias;
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Or. es

Justificação

O procedimento proposto pela Comissão não reconheceria a necessidade de ter em conta a 
evolução dos conhecimentos e a percepção dos consumidores (que, a priori, não pode ser 
avaliada antecipadamente). Tal poderia conduzir a uma situação em que os fabricantes 
solicitam a aprovação de uma redacção diferente para estabelecerem uma relação que já foi 
aprovada - o que significaria então a duplicação do trabalho da Autoridade Europeia para a 
Segurança Alimentar.

Alteração apresentada por Małgorzata Handzlik

Alteração 178
Artigo 15, nº 4 bis (novo)

4 bis. Os requerentes terão um direito de 
recurso no prazo de um mês contra uma 
avaliação negativa ou condicionalmente 
positiva da Autoridade relativamente aos 
méritos científicos de uma alegação. 

Or. en

Justificação

A autorização deve ser dotada de um direito de recurso contra uma decisão negativa ou 
condicionalmente positiva de autorização de uma certa alegação.

Alteração apresentada por Małgorzata Handzlik

Alteração 179
Artigo 18, nº 2, alínea (c)

(c) uma lista das alegações de saúde 
rejeitadas.

Suprimido

Or. en

Justificação

A publicação duma lista das alegações de saúde rejeitadas no processo de autorização não 
apresenta vantagens em virtude da protecção da concorrência leal e da capacidade de 
inovação na indústria.
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Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 180
Artigo 19

Protecção de dados Confidencialidade
1. Os dados científicos e outras 
informações constantes do processo do 
pedido de autorização, exigidos ao abrigo 
do disposto no nº 2 do artigo 14º, não 
poderão ser utilizados para benefício de 
outro requerente durante um período de 
sete anos a contar da data da autorização, a 
menos que o requerente anterior tenha 
dado o seu acordo à utilização dos referidos 
dados e informações e sempre que:

1. O titular da autorização pode indicar 
quais as informações apresentadas em 
conformidade com o presente regulamento 
que deseja que sejam tratadas 
confidencialmente pelo facto de a sua 
divulgação alegadamente prejudicar a sua 
capacidade concorrencial. Neste caso, as 
razões apresentadas devem ser verificáveis. 

(a) os dados científicos e outra informação 
tenham sido designados como de 
propriedade industrial pelo requerente 
anterior aquando do pedido original; e
(b) requerente anterior tenha direito de 
referência exclusivo aos dados de 
propriedade industrial na altura da 
apresentação do pedido original; e
(c) a alegação de saúde não pudesse ter 
sido aprovada sem a apresentação dos 
dados de propriedade industrial pelo 
candidato anterior.
2. Até ao final do período de sete anos 
mencionado no nº 1, nenhum outro 
requerente deverá ter direito a referir dados 
designados como de propriedade industrial 
por um requerente anterior, excepto e até a 
Comissão ter tomado uma decisão sobre se 
uma autorização poderá, ou poderia ter 
sido, concedida sem a apresentação dos 
dados designados como propriedade 
industrial pelo requerente anterior.

2. A Comissão determina, após consulta do 
requerente, quais os dados, para além das 
referidos no nº 3, que devem ser tratados 
confidencialmente e informa o requerente 
da sua decisão. 

3. Não são considerados confidenciais os 
seguintes dados:
a) o nome do alimento e as características 
essenciais que lhe conferem as suas 
propriedades relacionadas com a saúde; 
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b) as conclusões dos estudos eventualmente 
realizados sobre modelos in vitro, sobre 
animais e sobre seres humanos que são 
úteis para a avaliação dos efeitos do 
alimento considerado e dos seus 
componentes sobre a nutrição e a saúde do 
homem;
c) os métodos de detecção ou quantificação 
das características essenciais do alimento 
ou dos seus componentes, que podem ser 
necessários para efectuar os controlos 
oficiais. 
4. Sem prejuízo do nº 2, a Autoridade 
fornece à Comissão e aos Estados-
Membros, a pedido destes, todos os dados 
na sua posse, incluindo os considerados 
confidenciais nos termos do nº 2. 
5. No tratamento dos pedidos de acesso aos 
documentos em sua posse, a Autoridade 
aplicará os princípios enunciados no 
Regulamento (CE) 1049/2001, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de Maio de 2001, relativo ao acesso do 
público aos documentos do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão1. 
6. Os Estados-Membros, a Comissão e a 
Autoridade preservam a confidencialidade 
de todos os dados considerados 
confidenciais nos termos do nº 2, excepto 
quando for útil que estas informações 
sejam tornadas públicas para proteger a 
saúde humana. Os Estados-Membros 
tratam os pedidos de acesso aos 
documentos apresentados no título do 
presente regulamento de acordo com o 
disposto no artigo 5º do Regulamento (CE) 
n° 1049/2001.
7. Sempre que um requerente retire ou 
tenha retirado o seu pedido, os 
Estados-Membros, a Comissão e a 
Autoridade respeitam a confidencialidade 
das informações de carácter comercial e 
industrial, incluindo as informações em 
matéria de investigação e desenvolvimento 
e as informações relativamente às quais 
existe desacordo entre a Comissão e o 
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requerente quanto ao seu carácter 
confidencial. 
1 JO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

Or. en

Alteração apresentada por Alexander Stubb

Alteração 181
Artigo 19 bis (novo)

Artigo 19 bis
Confidencialidade

1. O titular da autorização pode indicar 
quais os dados e as informações 
apresentados em conformidade com o 
presente regulamento que deseja que sejam 
tratados confidencialmente pelo facto de a 
sua divulgação alegadamente prejudicar a 
sua capacidade concorrencial. As razões 
apresentadas devem ser verificáveis. 
2. A Comissão determina, após consulta do 
requerente, quais os dados, para além das 
referidos no nº 3, que devem ser tratados 
confidencialmente e informa o requerente 
da sua decisão. 
3. Não são considerados confidenciais os 
seguintes dados:
a) o nome do alimento e as características 
essenciais que lhe conferem as suas 
propriedades relacionadas com a saúde; 
b) as conclusões dos ensaios eventualmente 
realizados sobre modelos in vitro, sobre 
animais ou sobre seres humanos que são 
úteis para a avaliação dos efeitos do 
alimento considerado e dos seus 
componentes sobre a nutrição e a saúde do 
homem;
c) os métodos de detecção ou quantificação 
das características essenciais do alimento 
ou dos seus componentes, que podem ser 
necessários para efectuar os controlos 
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oficiais. 
4. Sem prejuízo do nº 2, a Autoridade 
fornece à Comissão e aos Estados-
Membros, a pedido destes, todos os dados 
na sua posse, incluindo os dados e 
informações considerados confidenciais 
nos termos do nº 2. 
5. No tratamento dos pedidos de acesso aos 
documentos em sua posse, a Autoridade 
aplicará os princípios enunciados no 
Regulamento (CE) 1049/2001, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de Maio de 2001, relativo ao acesso do 
público aos documentos do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão1. 
6. Os Estados-Membros, a Comissão e a 
Autoridade preservam a confidencialidade 
de todos os dados e informações 
considerados confidenciais nos termos do 
nº 2, excepto quando for útil que estes 
dados e informações sejam tornados 
públicos para proteger a saúde humana. Os 
Estados-Membros tratam os pedidos de 
acesso aos documentos apresentados no 
título do presente regulamento de acordo 
com o disposto no artigo 5º do 
Regulamento (CE) n° 1049/2001.
7. Sempre que um requerente retire ou 
tenha retirado o seu pedido, os 
Estados-Membros, a Comissão e a 
Autoridade respeitam a confidencialidade 
dos dados e informações de carácter 
comercial e industrial, incluindo as 
informações em matéria de investigação e 
desenvolvimento e as informações 
relativamente às quais existe desacordo 
entre a Comissão e o requerente quanto ao 
seu carácter confidencial. 
1 JO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

Or. en

Justificação

Para incentivar os investimentos na investigação, promover a inovação e garantir uma 
concorrência leal, é indispensável proteger convenientemente os dados pessoais. Na prática, 
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o direito de referência exclusivo aos dados de propriedade industrial nem sempre será 
suficiente uma vez que os ensaios clínicos são normalmente realizados com terceiros, como 
as universidades. A maior parte das vezes, os fabricantes autorizam as universidades a 
utilizar os dados para a formação, a publicação e a investigação.

* * * Se esta alteração for aprovada, retirar a alteração 33 * * *

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 182
Artigo 19 bis (novo)

Artigo 19º bis
Protecção de dados

1. Os dados científicos e outras 
informações constantes do processo do 
pedido de autorização nos termos do artigo 
10º, e protegidos ao abrigo do artigo 19º, 
não poderão ser utilizados para benefício 
de outro requerente durante um período de 
sete anos a contar da data da autorização, a 
menos que o outro requerente tenha dado o 
seu acordo à utilização dos referidos dados 
e informações.
2. No termo do período de sete anos, os 
resultados da totalidade ou de parte da 
avaliação levada a cabo com base nos 
dados e informações científicas contidos no 
dossiê do pedido podem ser utilizados pela 
Autoridade em benefício de outro 
requerente.

Or. en

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 183
Artigo 19 ter (novo)

Artigo 19º ter
Respeito dos direitos adquiridos

A apresentação de um pedido, o envio de 
um aviso de recepção ou a concessão de 
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uma autorização relativa a uma alegação 
são efectuados sem prejuízo de um eventual 
direito de propriedade intelectual que o 
requerente pode deter sobre esta alegação 
ou sobre dados ou informações científicas 
que figuram no dossiê do pedido. Os 
direitos supracitados são examinados de 
acordo com a legislação comunitária ou 
qualquer legislação nacional não contrária 
à legislação comunitária.

Or. en

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 184
Artigo 20 bis (novo)

Artigo 20º bis
Não obstante o disposto nos artigos 3º e 4º 
da Directiva 2002/46/CE, e sem limites 
temporais, os Estados-Membros poderão 
autorizar a comercialização no seu 
território de suplementos alimentares que 
contenham vitaminas e minerais não 
incluídos no Anexo I da directiva ou sob 
formas não incluídas no Anexo II da 
directiva, desde que:
(a) a vitamina ou substância mineral em 
questão seja utilizada num ou mais 
suplementos alimentares comercializados 
na Comunidade em 12 de Julho de 2002, 
(b) a Autoridade não tenha dado um 
parecer desfavorável relativamente à 
utilização dessa vitamina ou substância 
mineral, ou à sua utilização só dessa 
forma, na produção de suplementos 
alimentares.

Or. en

Justificação

Esta alteração preserva o princípio da subsidiariedade ao permitir aos Estados-Membros 
proteger a saúde dos seus cidadãos e simultaneamente evitando a paragem desnecessária do 



PE 355.746v01-00 84/107 AM\562665PT.doc

PT

fabrico de produtos que foram vendidos de forma segura em Estados-Membros individuais 
durante vários anos.

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 185
Artigo 20 ter (novo)

Artigo 20º ter
Não obstante o disposto nos artigos 3º e 5º 
da Directiva 2002/46/CE, os Estados-
Membros poderão autorizar a 
comercialização no seu território de 
suplementos alimentares que contenham 
níveis ou formas de vitaminas e minerais 
que ultrapassem os que possam ser 
aprovados nos termos do nº 4 do artigo 5º 
da directiva, desde que o produto respeite o 
presente Regulamento.

Or. en

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 186
Artigo 22, nº 1

1. Sempre que um Estado-Membro disponha 
de bases sólidas para considerar que uma 
alegação não se encontra em conformidade 
com o presente regulamento, ou que a base 
científica prevista no artigo 7º é insuficiente, 
esse Estado-Membro poderá suspender 
temporariamente a utilização dessa 
alegação no seu território.

1. Nos termos do nº 3 do artigo 12º, sempre 
que um Estado-Membro disponha de bases 
sólidas para considerar que uma alegação 
não se encontra em conformidade com o 
presente regulamento, ou que a base 
científica prevista no artigo 6º é insuficiente, 
esse Estado-Membro poderá solicitar à 
Comissão que examine a validade da 
alegação constante no rótulo, na 
apresentação e na publicidade do alimento 
em questão.

Desse facto informará os restantes 
Estados-Membros e a Comissão e 
apresentará os motivos para a sua 
suspensão.

Desse facto informará os restantes 
Estados-Membros e o operador e indicará 
claramente as razões do seu pedido. O 
Estado-Membro não poderá suspender a 
utilização dessa alegação enquanto não for 
adoptada uma decisão pela Comissão, em 
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conformidade com o procedimento referido 
no artigo 23º do presente regulamento.

Or. nl

Justificação

É importante adoptar uma abordagem realista.

É conveniente efectuar uma análise exaustiva (entre outros aspectos, dos fundamentos 
científicos) antes de adoptar tais medidas (suspensão da utilização de alegações no território 
de um Estado-Membro).

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 187
Artigo 22, nº 3

3. O Estado-Membro referido no nº 1 
poderá manter a suspensão até que lhe seja 
notificada a decisão mencionada no nº 2.

Suprimido

Or. nl

Justificação

É importante adoptar uma abordagem realista.

É conveniente efectuar uma análise exaustiva (entre outros aspectos, dos fundamentos 
científicos) antes de adoptar tais medidas (suspensão da utilização de alegações no território 
de um Estado-Membro).

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 188
Artigo 25

A Comissão apresentará ao Parlamento
Europeu e ao Conselho, o mais tardar até ... 
[último dia do quinto mês seguinte ao da 
data de adopção + 6 anos], um relatório 

A Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, o mais tardar até ... 
[último dia do quinto mês seguinte ao da 
data de adopção + 3 anos], um relatório 
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sobre a aplicação do presente regulamento, 
nomeadamente sobre a evolução do mercado 
dos alimentos acerca dos quais são feitas 
alegações nutricionais e de saúde, 
juntamente, se necessário, com uma 
proposta de alterações.

sobre a aplicação do presente regulamento, 
nomeadamente sobre a evolução do mercado 
dos alimentos acerca dos quais são feitas 
alegações nutricionais e de saúde, e sobre 
quaisquer dificuldades que a aplicação do 
nº 4 bis do artigo 1º tenha suscitado, 
juntamente, se necessário, com uma 
proposta de alterações.

Or. en

Alteração apresentada por Alexander Stubb

Alteração 189
Artigo 25 bis (novo)

Artigo 25º bis
Período transitório

As alegações de saúde, diferentes das 
previstas no nº 1 do artigo 12º, que são 
utilizadas em conformidade com as 
disposições existentes relativas a alimentos, 
categorias de alimentos ou componentes de 
alimentos no momento da entrada em vigor 
do presente regulamento, podem continuar 
a ser utilizadas, desde que seja apresentado 
um pedido nos termos do artigo 14º no 
prazo de doze meses após a data de entrada 
em vigor do presente regulamento e até seis 
meses após a tomada de uma decisão final 
nos termos do artigo 16º. Para estes pedidos 
não são aplicáveis os prazos previstos nos 
nºs 1 e 2 do artigo 15º e no nº 1 do artigo 
16º.

Or. en

Justificação

É essencial prever um período de transição que permita que as alegações em vigor com bases 
científicas e legalmente autorizadas se mantenham até serem devidamente alteradas em 
conformidade com a proposta de regulamento. 

* * * Se esta alteração for aprovada, retirar a alteração 40 * * *
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Alteração apresentada por Simon Coveney

Alteração 190
Artigo 25 ter (novo)

Artigo 25º ter
As alegações sobre alimentos destinados a 
esforços musculares intensos que tenham 
sido utilizadas em conformidade com as 
disposições nacionais antes da entrada em 
vigor do presente regulamento podem 
continuar a ser utilizadas até à adopção da 
directiva da Comissão sobre os alimentos 
destinados a responder à realização de 
esforços musculares intensos, 
especialmente destinados aos desportistas, 
com base na Directiva 89/398/CEE, de 3 de 
Maio de 1989, relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros 
respeitantes aos géneros alimentícios 
destinados a uma alimentação especial1.
JO L 186, 30.6.1989, p.27.

Or. en

Justificação

A Comissão trabalha actualmente numa directiva da Comissão sobre alimentos destinados a 
esforços musculares intensos, com base na directiva relativa aos géneros alimentícios 
destinados a uma alimentação especial (Directiva 89/398/CEE). Esta futura directiva 
clarificará os requisitos exigidos às alegações relativas a alimentos para desportistas. Estas 
alegações são muito específicas a produtos utilizados por atletas e, por isso, aquela directiva 
específica permite definir os critérios de alegações adequados. Por este motivo, é adequado 
prever medidas transitórias neste regulamento, até ser aprovada a directiva apropriada.

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 191
Artigo 25 ter (novo)

Artigo 25º ter
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Medidas transitórias
As alegações sobre alimentos destinados a 
esforços musculares intensos que tenham 
sido utilizadas em conformidade com as 
disposições nacionais antes da entrada em 
vigor do presente regulamento podem 
continuar a ser utilizadas até à adopção da 
directiva da Comissão sobre os alimentos 
destinados a responder à realização de 
esforços musculares intensos, 
especialmente destinados aos desportistas, 
com base na Directiva 89/398/CEE, de 3 de 
Maio de 1989, relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros 
respeitantes aos géneros alimentícios 
destinados a uma alimentação especial1.
JO L 186, 30.6.1989, p.27.

Or. en

Justificação

A Comissão trabalha actualmente numa directiva da Comissão sobre alimentos destinados a 
esforços musculares intensos, com base na directiva relativa aos géneros alimentícios 
destinados a uma alimentação especial (Directiva 89/398/CEE). Esta futura directiva 
clarificará os requisitos exigidos às alegações relativas a alimentos para desportistas. Estas 
alegações são muito específicas a produtos utilizados por atletas e, por isso, aquela directiva 
específica permite definir os critérios de alegações adequados. Por este motivo, é adequado 
prever medidas transitórias neste regulamento, até ser aprovada a directiva apropriada.

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 192
Artigo 26

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

É aplicável a partir de [primeiro dia do sexto
mês após a data de publicação].

É aplicável a partir de [primeiro dia do 
décimo oitavo mês após a data de 
publicação].

Os alimentos colocados no mercado ou 
rotulados antes dessa data e que não 
cumpram o disposto no presente 
regulamento podem ser comercializados até 

Os alimentos colocados no mercado ou 
rotulados antes da data de entrada em vigor 
do presente regulamento e que não 
cumpram o disposto no presente 
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[último dia do 11º mês após a data de 
publicação].

regulamento podem ser comercializados até 
[último dia do 11º mês após a data de 
entrada em vigor] ou até ao final do seu 
prazo de validade, dos dois períodos o que 
for mais longo.
As alegações de saúde previstas no nº 1 do 
artigo 12º podem ser feitas a partir da data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento especificada no artigo 26º e 
até à aprovação da lista referida no nº 2 bis 
do artigo 12º, sob a responsabilidade dos 
operadores comerciais, desde que estejam 
em conformidade com este regulamento e 
com as disposições nacionais existentes que 
lhes são aplicáveis e sem prejuízo da 
aprovação de medidas de salvaguarda 
como as referidas no artigo 22º.
As alegações de saúde, diferentes das 
previstas no nº 1 do artigo 12º, que são 
utilizadas em conformidade com as 
disposições existentes relativas a alimentos, 
categorias de alimentos ou componentes de 
alimentos no momento da entrada em vigor 
do presente regulamento, podem continuar 
a ser utilizadas nos países onde já são 
comercializadas legalmente, desde que seja 
apresentado um pedido nos termos do 
artigo 14º no prazo de doze meses após a 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento e até seis meses após a tomada 
de uma decisão final nos termos do artigo 
16º.

Or. en

Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 193
Artigo 26

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

É aplicável a partir de [primeiro dia do sexto É aplicável a partir de [primeiro dia do 
décimo oitavo mês após a data de 
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mês após a data de publicação]. publicação].
Os alimentos colocados no mercado ou 
rotulados antes dessa data e que não 
cumpram o disposto no presente 
regulamento podem ser comercializados até 
[último dia do 11º mês após a data de 
publicação].

Os alimentos colocados no mercado ou 
rotulados antes da data de entrada em vigor 
do presente regulamento e que não 
cumpram o disposto no presente 
regulamento podem ser comercializados até 
[último dia do 11º mês após a data de 
entrada em vigor] ou até ao final do seu 
prazo de validade, dos dois períodos o que 
for mais longo.
As alegações de saúde previstas no nº 1 do 
artigo 12º podem ser feitas a partir da data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento especificada no artigo 26º e 
até à aprovação da lista referida no nº 2 bis 
do artigo 12º, sob a responsabilidade dos 
operadores comerciais, desde que estejam 
em conformidade com este regulamento e 
com as disposições nacionais existentes que 
lhes são aplicáveis e sem prejuízo da 
aprovação de medidas de salvaguarda 
como as referidas no artigo 22º.
As alegações de saúde, diferentes das 
previstas no nº 1 do artigo 12º, que são 
utilizadas em conformidade com as 
disposições existentes relativas a alimentos, 
categorias de alimentos ou componentes de 
alimentos no momento da entrada em vigor 
do presente regulamento, podem continuar 
a ser utilizadas nos países onde já são 
comercializadas legalmente, desde que seja 
apresentado um pedido nos termos do 
artigo 14º no prazo de doze meses após a 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento e até seis meses após a tomada 
de uma decisão final nos termos do artigo 
16º.

Or. en

Justificação

É necessário que o regulamento preveja períodos transitórios adequados, tanto no caso das 
alegações de saúde abrangidas pelo âmbito de aplicação do artigo 12º (alegações baseadas 
em dados científicos geralmente aceites) - e independentemente de serem ou não incluídos 
finalmente na lista comunitária de alegações permitidas - como no caso dos produtos com 
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alegações de saúde que já se encontram no mercado mas que terão de se submeter a um 
pedido de autorização nos actuais termos da proposta.

Ao mesmo tempo, tem de ser alargado o período de eliminação gradual dos alimentos 
colocados no mercado ou rotulados antes da entrada em vigor e que não cumprem o disposto 
neste regulamento. De facto, o período previsto na proposta pode não ser suficiente, dado 
que o tempo necessário para a publicação das orientações da AESA, o procedimento de 
aprovação (pelo menos seis meses) e as alterações da rotulagem e da apresentação poderá 
ultrapassar os 11 meses previstos na proposta.

Em qualquer caso, este regulamento deverá permitir que as empresas continuem a 
comercializar os seus produtos que estão actualmente no mercado, desde que tenha sido 
apresentado um pedido em conformidade com o procedimento de autorização e até ser 
tomada uma decisão definitiva pela AESA e o Comité Permanente.

Alteração apresentada por Simon Coveney

Alteração 194
Anexo

Alegações nutricionais e condições que se lhes aplicam
(Nova alegação após "BAIXO VALOR ENERGÉTICO")

ALTO VALOR ENERGÉTICO
Uma alegação de que um alimento tem alto 
valor energético, e qualquer alegação que 
possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha mais de 60kcal 
por 100ml ou 250kcal por 100g.

Or. en

Justificação

O nº 4 do artigo 2º prevê uma definição de "alegação nutricional" e refere-se na sua alínea 
a) à energia (valor calórico) que um produto "fornece com um valor reduzido ou 
aumentado". Todavia, o anexo actual apenas estabelece as condições aplicáveis às alegações 
respeitantes a níveis de energia reduzidos. Por uma questão de coerência, deve ser 
introduzida uma alegação relativa a um nível de energia aumentado, ou seja, uma alegação 
de "alto valor energético" em conformidade com a definição do nº 4 do artigo 2º.
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Alteração apresentada por Christopher Heaton-Harris

Alteração 195
Anexo

Alegações nutricionais e condições que se lhes aplicam
(Nova alegação após "BAIXO VALOR ENERGÉTICO")

ALTO VALOR ENERGÉTICO
Uma alegação de que um alimento tem alto 
valor energético, e qualquer alegação que 
possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha mais de 60kcal 
por 100ml ou 250kcal por 100g.

Or. en

Justificação

O nº 4 do artigo 2º prevê uma definição de "alegação nutricional" e refere-se na sua alínea 
a) à energia (valor calórico) que um produto "fornece com um valor reduzido ou 
aumentado". Todavia, o anexo actual apenas estabelece as condições aplicáveis às alegações 
respeitantes a níveis de energia reduzidos. Por uma questão de coerência, deve ser 
introduzida uma alegação relativa a um nível de energia aumentado, ou seja, uma alegação 
de "alto valor energético" em conformidade com a definição do nº 4 do artigo 2º.

Os produtos com alto valor energético são utilizados, por exemplo, por pessoas que fazem 
trabalho manual ou com um estilo de vida activa (marcha, escalada). Estes produtos são 
também utilizados pelos diabéticos para estabilizar rapidamente os níveis de açúcar no 
sangue.

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 196
Anexo

Alegações nutricionais e condições que se lhes aplicam
(Nova alegação após "BAIXO VALOR ENERGÉTICO")

ALTO VALOR ENERGÉTICO
Uma alegação de que um alimento tem alto 
valor energético, e qualquer alegação que 
possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha mais de 60kcal 
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por 100ml ou 250kcal por 100g.

Or. en

Justificação

Esta alteração harmoniza o anexo com o nº 4, alínea a), do artigo 2º, referindo 
simultaneamente um "valor reduzido ou aumentado" do valor calórico. 

Alteração apresentada por Małgorzata Handzlik

Alteração 197
Anexo

Alegações nutricionais e condições que se lhes aplicam
BAIXO TEOR EM GORDURA

BAIXO TEOR EM GORDURA BAIXO TEOR EM GORDURA

Uma alegação de que um alimento é de 
baixo teor em gordura, e qualquer alegação 
que possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita quando 
o produto contenha menos de 3 g de gordura 
por 100 g ou menos de 1,5 g de gordura por 
100 ml (1,8 g de gordura por 100 ml de leite 
meio gordo).

Uma alegação de que um alimento é de 
baixo teor em gordura, e qualquer alegação 
que possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita quando 
o produto contenha menos de 3 g de gordura 
por 100 g ou menos de 1,5 g de gordura por 
100 ml (1,8 g de gordura por 100 ml de leite 
meio gordo). Esta alegação é aplicável sem 
prejuízo da designação "baixo teor em 
gordura" prevista no artigo 5º do 
Regulamento (CE) nº 2991/94.

No caso dos alimentos naturalmente de 
baixo teor em gordura, o termo 
“naturalmente” pode ser utilizado como 
um prefixo da alegação.

Or. en

Justificação

O Regulamento do Conselho (CE) 2991/94 estabelece os princípios a que deve obedecer um 
alimento gordo para poder ter a alegação de "baixo teor em gordura".  Sem esta reserva a 
alegação prevista na proposta de regulamento violaria o regulamento anteriormente citado -
um acto legislativo de idêntico valor - e induziria o consumidor em erro, impedindo-o de 
fazer a escolha dum alimento gordo, mas com menos teor em gordura.

 



PE 355.746v01-00 94/107 AM\562665PT.doc

PT

Alteração apresentada por Małgorzata Handzlik

Alteração 198
Anexo

Alegações nutricionais e condições que se lhes aplicam
SEM GORDURA SATURADA

SEM GORDURA SATURADA Suprimido
Uma alegação de que um alimento é sem 
gordura saturada, e qualquer alegação que 
possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha menos de 0,1 g 
de gordura saturada por 100 g ou por 100 
ml.
No caso dos alimentos naturalmente sem 
gordura saturada, o termo “naturalmente”
pode ser utilizado como um prefixo da 
alegação.

Or. en

Justificação

Os alimentos que não os alimentos gordos terão alegações pouco plausíveis (por exemplo, 
[baixo teor em gordura] ou [sem gordura]), embora nenhum produto gordo possa preencher 
uma condição definida para esta alegação. Mesmo o óleo de colza com baixo teor de ácido 
erúcico excede esta condição 7 vezes e o azeite catorze vezes. 

Alteração apresentada por Małgorzata Handzlik

Alteração 199
Anexo

Alegações nutricionais e condições que se lhes aplicam
FONTE NATURAL DE VITAMINAS E/OU DE SAIS MINERAIS

FONTE NATURAL DE VITAMINAS 
E/OU DE SAIS MINERAIS

FONTE NATURAL DE VITAMINAS 
E/OU DE SAIS MINERAIS

Uma alegação de que um alimento é uma 
fonte natural de vitaminas e/ou de sais 
minerais, e qualquer alegação que possa ter 
o mesmo significado para o consumidor, 
apenas poderá ser feita quando o produto 
contenha pelo menos 15% da dose diária 
recomendada, especificada no anexo da 

Uma alegação de que um alimento é uma 
fonte de vitaminas e/ou de sais minerais, e 
qualquer alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita quando o produto contenha 
pelo menos 15% dos valores nutricionais 
recomendados (VNR) por 100g (sólidos) e 
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Directiva 90/496/CEE do Conselho, por 
100 g ou por 100 ml.

7,5% dos VNR por 100ml (líquidos), ou 5% 
dos VNR por 100kcal (12% dos VNR por 
1MJ) ou 15% dos VNR por dose.

No caso dos alimentos naturalmente fonte 
de vitaminas e/ou sais minerais, os termos 
“naturalmente”/"natural" podem ser 
utilizados como um prefixo da alegação.

Or. en

Justificação

1. As condições constantes do Codex Alimentarius, que constitui a base das normas 
internacionais em matéria de alimentos, devem constar de legislação  análoga da UE sobre a 
aplicação das alegações, o que reforçará a harmonização legislativa.

a. Alegações com os termos "reduzida" e "aumentada" devem basear-se numa diferença de 
25% relativamente ao alimento de referência.

b. A utilização de alegações que contenham o termo "fonte" deve ser harmonizada com o 
Codex Alimentarius.

c. A alegação sobre o teor deve ser utilizada por referência ao "sódio" e não ao "sal".

d. As alegações que contêm os termos "fonte" e "elevado" relativamente a vitaminas e sais 
minerais nos líquidos devem basear-se em 7,5% da dose diária recomendada e 15% da dose 
diária recomendada, respectivamente.

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 200
Anexo

Alegações nutricionais e condições que se lhes aplicam
ENRIQUECIDO OU FORTIFICADO EM VITAMINAS E/OU EM SAIS MINERAIS

ENRIQUECIDO OU FORTIFICADO EM 
VITAMINAS E/OU EM SAIS MINERAIS

COM ADIÇÃO DE VITAMINAS E/OU DE 
SAIS MINERAIS

Uma alegação de que um alimento é 
enriquecido ou fortificado em vitaminas 
e/ou em sais minerais, e qualquer alegação 
que possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita quando 
o produto contenha, pelo menos,  vitaminas 
e/ou sais minerais numa quantidade 
significativa, tal como especificado no anexo 
da Directiva 90/496/CEE do Conselho.

Uma alegação de que são adicionados 
vitaminas ou sais minerais a um alimento, e 
qualquer alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita quando o produto contenha, 
pelo menos,  vitaminas e/ou sais minerais 
numa quantidade significativa, tal como 
especificado no anexo da Directiva 
90/496/CEE do Conselho.
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Or. en

Justificação

Se for utilizada a definição "com adição de "em vez de "enriquecido e/ou fortificado em", o 
consumidor está mais livre para julgar se se trata de uma coisa positiva ou não. Do mesmo 
modo que um consumidor pode ser informado se um elevado nível de vitaminas e/ou minerais 
se encontra naturalmente no alimento, o consumidor tem também direito a saber se o elevado 
nível de vitaminas e/ou minerais é adicionado artificialmente ao alimento.

Alteração apresentada por Małgorzata Handzlik

Alteração 201
Anexo

Alegações nutricionais e condições que se lhes aplicam
ENRIQUECIDO OU FORTIFICADO EM VITAMINAS E/OU EM SAIS MINERAIS

ENRIQUECIDO OU FORTIFICADO EM 
VITAMINAS E/OU EM SAIS MINERAIS

Suprimido

Uma alegação de que um alimento é 
enriquecido ou fortificado em vitaminas 
e/ou em sais minerais, e qualquer alegação 
que possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha, pelo menos,  
vitaminas e/ou sais minerais numa 
quantidade significativa, tal como 
especificado no anexo da Directiva 
90/496/CEE do Conselho.

Or. en

Justificação

1. As condições constantes do Codex Alimentarius, que constitui a base das normas 
internacionais em matéria de alimentos, devem constar de legislação  análoga da UE sobre a 
aplicação das alegações, o que reforçará a harmonização legislativa.

a. As indicações "baixo teor em colesterol" e "sem colesterol" têm de ser incluídas nas 
alegações.

b. A utilização de alegações que contenham o termo "fonte" deve ser harmonizada com o 
Codex Alimentarius, sendo a indicação "enriquecida" utilizada como sinónimo adicional.

c. As alegações que contêm os termos "fonte" e "elevado" relativamente a vitaminas e sais 
minerais nos líquidos devem basear-se em 7,5% da dose diária recomendada e 15% da dose 
diária recomendada, respectivamente.
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Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 202
Anexo

Alegações nutricionais e condições que se lhes aplicam
ELEVADO TEOR EM VITAMINAS E/OU SAIS MINERAIS

ELEVADO TEOR EM VITAMINAS E/OU 
SAIS MINERAIS

ELEVADO TEOR EM VITAMINAS E/OU 
SAIS MINERAIS

Uma alegação de que um alimento é de 
elevado teor em vitaminas e/ou sais 
minerais, e qualquer alegação que possa ter 
o mesmo significado para o consumidor, 
apenas poderá ser feita quando o produto 
contenha, pelo menos, o dobro do valor de 
“Fonte natural de vitaminas e/ou de sais 
minerais”.

Uma alegação de que um alimento é de 
elevado teor em vitaminas e/ou sais 
minerais, e qualquer alegação que possa ter 
o mesmo significado para o consumidor, 
apenas poderá ser feita quando o produto 
contenha, pelo menos, o dobro do valor de 
“Fonte natural de vitaminas e/ou de sais 
minerais”.

No caso dos alimentos naturalmente de 
elevado teor em vitaminas e/ou em sais 
minerais, o termo “naturalmente” pode ser 
utilizado como um prefixo da alegação.

No caso dos alimentos naturalmente de 
elevado teor em vitaminas e/ou em sais 
minerais, o termo “naturalmente” pode ser 
utilizado como um prefixo da alegação. Se o 
alimento tem um elevado teor em vitaminas 
e/ou sais minerais devido à adição destes ao 
alimento, a indicação "com adição" tem de 
ser utilizada na alegação.

Or. en

Justificação

Se for utilizada a definição "com adição de "em vez de "enriquecido e/ou fortificado em", o 
consumidor está mais livre para julgar se se trata de uma coisa positiva ou não. Do mesmo 
modo que um consumidor pode ser informado se um elevado nível de vitaminas e/ou minerais 
se encontra naturalmente no alimento, o consumidor tem também direito a saber se o elevado 
nível de vitaminas e/ou minerais é adicionado artificialmente ao alimento.

Alteração apresentada por Małgorzata Handzlik

Alteração 203
Anexo

Alegações nutricionais e condições que se lhes aplicam
(REFORÇADO EM (NOME DO MACRONUTRIENTE)

REFORÇADO EM (NOME DO REFORÇADO EM (NOME DO 
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MACRONUTRIENTE) NUTRIENTE OU OUTRA SUBSTÂNCIA)
Uma alegação que afirme que o teor em um 
ou mais nutrientes foi reforçado, e qualquer 
alegação que possa ter o mesmo significado 
para o consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto cumprir as condições da 
alegação “Fonte de” e o reforço do teor seja 
de, pelo menos, 30% em comparação com 
um produto semelhante.

Uma alegação que afirme que o teor em um 
ou mais nutrientes ou outras substâncias foi 
reforçado, e qualquer alegação que possa ter 
o mesmo significado para o consumidor, 
apenas poderá ser feita quando o produto 
cumprir as condições da alegação 
“Contém/Fonte de” e o reforço do teor seja 
de, pelo menos, 25% em comparação com 
um produto semelhante

Or. en

Justificação

1. As condições constantes do Codex Alimentarius, que constitui a base das normas 
internacionais em matéria de alimentos, devem constar de legislação  análoga da UE sobre a 
aplicação das alegações, o que reforçará a harmonização legislativa.

a. As indicações "baixo teor em colesterol" e "sem colesterol" têm de ser  incluídas nas 
alegações.

b. Alegações com os termos "reduzida" e "aumentada" devem basear-se numa diferença de 
25% relativamente ao alimento de referência.

c. A utilização de alegações que contenham o termo "fonte" deve ser harmonizada com o 
Codex Alimentarius, sendo a indicação "enriquecida" utilizada como sinónimo adicional. 

Alteração apresentada por Małgorzata Handzlik

Alteração 204
Anexo

Alegações nutricionais e condições que se lhes aplicam
(REDUZIDO EM (NOME DO NUTRIENTE)

REDUZIDO EM (NOME DO 
NUTRIENTE)

REDUZIDO EM (NOME DO NUTRIENTE 
OU OUTRA SUBSTÂNCIA)

Uma alegação que afirme que o teor em um 
ou mais nutrientes foi reduzido, e qualquer 
alegação que possa ter o mesmo significado 
para o consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto a redução do teor seja de, 
pelo menos, 30% em comparação com um 
produto semelhante, à excepção dos 
macronutrientes, para os quais será aceitável 
uma diferença de 10% em relação aos 

Uma alegação que afirme que o teor em um 
ou mais nutrientes ou outras substâncias foi 
reduzido, e qualquer alegação que possa ter 
o mesmo significado para o consumidor, 
apenas poderá ser feita quando o produto a 
redução do teor seja de, pelo menos, 25%
em comparação com um produto 
semelhante, à excepção dos macronutrientes, 
para os quais será aceitável uma diferença de 
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valores de referência estabelecidos na 
Directiva 90/496/CEE do Conselho..

10% em relação aos valores de referência 
estabelecidos na Directiva 90/496/CEE do 
Conselho.

Or. en

Justificação

1. As condições constantes do Codex Alimentarius, que constitui a base das normas 
internacionais em matéria de alimentos, devem constar de legislação  análoga da UE sobre a 
aplicação das alegações, o que reforçará a harmonização legislativa.

a. As indicações "baixo teor em colesterol" e "sem colesterol" têm de ser  incluídas nas 
alegações.

b. Alegações com os termos "reduzida" e "aumentada" devem basear-se numa diferença de 
25% relativamente ao alimento de referência.

c. A alegação sobre o teor deve ser utilizada por referência ao "sódio" e não ao "sal".

Alteração apresentada por Marianne Thyssen

Alteração 205
Anexo

Alegações nutricionais e condições que se lhes aplicam
(nova secção após a secção "LIGHT/LITE")

SEM PROTEÍNA DO LEITE DE VACA
Uma alegação de que um alimento não 
contém proteína do leite de vaca, e 
qualquer alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita quando o produto não 
contenha ingredientes como a proteína do 
leite de vaca ou outras componentes do 
leite de vaca. No caso dos alimentos 
naturalmente sem proteína do leite de vaca, 
o termo “naturalmente” pode ser utilizado 
como um prefixo da alegação.

Or. en

Justificação

Entre 2% e 5% de todas as crianças europeias são alérgicas à proteína do leite de vaca. É 
importante que os pais destas crianças, que geralmente fazem as compras para a família,  
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sejam claramente informados sobre quais os produtos que não contêm esta proteína.

Alteração apresentada por Marianne Thyssen

Alteração 206
Anexo

Alegações nutricionais e condições que se lhes aplicam
(nova secção após a secção "LIGHT/LITE")

RICO EM ÓMEGA-3 DE CADEIA 
CURTA

Uma alegação de que um alimento é de 
elevado teor em ómega 3, e qualquer 
alegação que possa ter o mesmo significado 
para o consumidor, apenas poderá ser feita 
se for satisfeita pelo menos uma das 
condições seguintes:
o produto contenha pelo menos 3g de ácido 
alfalinoleico por 100g/100ml do produto. 
No caso dos alimentos naturalmente ricos 
em ómega-3 de cadeia curta, o termo 
“naturalmente” pode ser utilizado na 
alegação.

Or. en

Justificação

A OMS recomenda o aumento da ingestão de ácido alfalinoleico, que fornece entre 1% e 2% 
da energia e que corresponde a 2g-4 g por dia. As alegações que ajudem o consumidor a 
encontrar produtos que lhes permitam cumprir esta recomendação devem portanto ser 
fornecidas no anexo. 

Alteração apresentada por Marianne Thyssen

Alteração 207
Anexo

Alegações nutricionais e condições que se lhes aplicam
(nova secção após a secção "LIGHT/LITE")

RICO EM OMEGA-3 DE CADEIA 
LONGA
Uma alegação de que um alimento é rico 
em ómega-3, e qualquer alegação que 



AM\562665PT.doc 101/107 PE 355.746v01-00

PT

possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita se for 
satisfeita pelo menos uma das condições 
seguintes: o produto contiver pelo menos 
40 mg de ómega-3 de cadeia longa (ou seja, 
EPA+DHA como se encontram 
naturalmente no óleo de peixe) por 
100g/100ml do produto. No caso dos 
alimentos naturalmente ricos em ómega-3 
de cadeia longa, o termo “naturalmente” 
pode ser utilizado na alegação.

Or. en

Justificação

A OMS  e muitos nutricionistas recomendam o aumento da ingestão de ómega-3 de cadeia 
longa (EPA e DHA). As principais fontes são os peixes gordos e alimentos aos quais foram 
adicionados óleos de peixe. Os alimentos que contenham as quantidades acima referidas de 
ómega-3 de cadeia longa contribuem de forma importante para atingir a dose recomendada.

Alteração apresentada por Małgorzata Handzlik

Alteração 208
Anexo

Alegações nutricionais e condições que se lhes aplicam
(nova secção após a secção "LIGHT/LITE")

ELEVADO TEOR EM ÓMEGA 3
Uma alegação de que um alimento é de 
elevado teor em ómega 3, e qualquer 
alegação que possa ter o mesmo significado 
para o consumidor, apenas poderá ser feita 
se for satisfeita pelo menos uma das 
condições seguintes:
- teor mínimo em ácido alfalinoleico de 
0,6g por 100g/100ml do produto;
- teor mínimo em ómega 3 de cadeia muito  
longa de 60mg por 100g/100ml do produto 
desde que, no mínimo, 30% das 
recomendações dietéticas da OMS ou 
regionais ou nacionais sejam satisfeitos 
com a ingestão média diária do produto.

Or. en
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Justificação

É vital poder utilizar a alegação "elevado teor em ácidos gordos ricos em ómega 3" na 
perspectiva duma alimentação adequada e da protecção da saúde pública na União 
Europeia.

Alteração apresentada por Alexander Stubb

Alteração 209
Anexo

Alegações nutricionais e condições que se lhes aplicam
(nova secção após a secção nova "com alto teor de ácidos gordos monoinsaturados")

ELEVADO TEOR EM ÓMEGA 3
Uma alegação de que um alimento é de 
elevado teor em ómega 3, e qualquer 
alegação que possa ter o mesmo significado 
para o consumidor, apenas poderá ser feita 
se for satisfeita pelo menos uma das 
condições seguintes:
- teor mínimo em ácido alfalinoleico de 3g 
por 100g do produto;
- teor mínimo em ómega 3 de cadeia muito  
longa de 300mg por 100g do produto 

Or. en

Justificação

A OMS recomenda o aumento da ingestão de ácido alfalinoleico, que fornece entre 1 e 2% da 
energia e que corresponde a 2-4 g por dia. As principais fontes de ácido alfalinoleico são a 
margarina, os bolos, biscoitos e os alimentos fritos. Os níveis propostos significam que uma 
ingestão diária razoável de, por exemplo, 20 g de margarina, forneceria 0,6 g de ácido 
alfalinoleico por dia.

Alteração apresentada por Małgorzata Handzlik

Alteração 210
Anexo

Alegações nutricionais e condições que se lhes aplicam
(nova secção após a secção "sem colesterol")

BAIXO TEOR EM COLESTEROL
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Uma alegação de que um alimento é de 
baixo teor em colesterol, e qualquer 
alegação que possa ter o mesmo significado 
para o consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha não mais de 
0,02g de colesterol por 100g (sólidos) ou 
não mais de 0,01g de colesterol por 100ml 
(líquidos), e 
1. menos de 1,5g de gordura saturada por 
100g (sólidos) ou
2. 0,75g de gordura saturada por 100ml 
(líquidos), e não mais de 10 % de valor 
energético de gordura saturada.
No caso de alimentos naturalmente com 
baixo teor em colesterol, o termo 
"naturalmente" pode ser usado como 
prefixo desta alegação.

Or. en

Justificação

1. As condições constantes do Codex Alimentarius, que constitui a base das normas 
internacionais em matéria de alimentos, devem constar de legislação  análoga da UE sobre a 
aplicação das alegações, o que reforçará a harmonização legislativa.

a. As indicações "baixo teor em colesterol" e "sem colesterol" têm de ser incluídas nas 
alegações.

b. A alegação sobre o teor deve ser utilizada por referência ao "sódio" e não ao "sal".

c. As alegações que contêm os termos "fonte" e "elevado" relativamente a vitaminas e sais 
minerais nos líquidos devem basear-se em 7,5% da dose diária recomendada e 15% da dose 
diária recomendada, respectivamente.

Alteração apresentada por Małgorzata Handzlik

Alteração 211
Anexo

Alegações nutricionais e condições que se lhes aplicam
(nova secção após a nova secção "ómega-3")

SEM COLESTEROL
Uma alegação de que um alimento não 
contém colesterol, e qualquer alegação que 
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possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha menos de 0,005 
g de colesterol por 100 g (sólidos) ou menos 
de 0,005 g de colesterol por 100 ml 
(líquidos), e 
- menos de 1,5 g de gordura saturada por 
100 g (sólidos) ou 0,75 g de gordura 
saturada por 100 ml (líquidos), e menos de 
10% de valor energético de gordura 
saturada,
b) ou quando 70% do total dos ácidos 
gordos são insaturados.
No caso de alimentos naturalmente sem 
colesterol, o termo "naturalmente" pode 
ser usado como prefixo desta alegação.

Or. en

Justificação

1. As condições constantes do Codex Alimentarius, que constitui a base das normas 
internacionais em matéria de alimentos, devem constar de legislação  análoga da UE sobre a 
aplicação das alegações, o que reforçará a harmonização legislativa.

a. As indicações "baixo teor em colesterol" e "sem colesterol" têm de ser incluídas nas 
alegações.

b. A alegação sobre o teor deve ser utilizada por referência ao "sódio" e não ao "sal".

c. As alegações que contêm os termos "fonte" e "elevado" relativamente a vitaminas e sais 
minerais nos líquidos devem basear-se em 7,5% da dose diária recomendada e 15% da dose 
diária recomendada, respectivamente.
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