
AM\720744PT.doc PE405.852v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

2008/0003(COD)

8.5.2008

ALTERAÇÕES
3 - 6

Projecto de parecer
Miroslav Ouzký
(PE404.621v01-00)

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
aos géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial 
(Reformulação)

Proposta de directiva
(COM(2008)0003 – C6-0030/2008 – 2008/0003(COD))



PE405.852v01-00 2/5 AM\720744PT.doc

PT

AM_Com_LegOpinion



AM\720744PT.doc 3/5 PE405.852v01-00

PT

Alteração 3
Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, de acordo com disposições a 
adoptar pela Comissão nos termos do 
processo no n.º 2 do artigo 15.º, pode 
admitir-se, para os géneros alimentícios de 
consumo corrente adequados a uma 
alimentação especial, que se faça menção 
daquela propriedade. 

Todavia, de acordo com disposições a 
adoptar pela Comissão, pode admitir-se, 
para os géneros agro-alimentares de 
consumo corrente naturalmente adequados 
a uma alimentação especial, que se faça 
menção daquela propriedade.

Or. it

Justificação

Os últimos regulamentos europeus em matéria de nutrição ((CE) n.ºs 1924/2006 e 
1925/2006) utilizam o advérbio "naturalmente" para caracterizar alimentos que possuem 
determinadas propriedades específicas que lhes são inerentes, independentemente das 
subsequentes fases de acondicionamento e enriquecimento. Afigura-se lógico aplicar a 
mesma abordagem à presente proposta de directiva. Para além da promoção de produtos que 
possuem à partida determinadas propriedades, este aspecto poderá favorecer a pesquisa e a 
inovação científicas a partir “do campo” e no tocante a características varietais que se 
revestem de um interesse não só agronómico, mas também alimentar.

Alteração 4
Miroslav Ouzký

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º2

Texto da Comissão Alteração

2. Para permitir a rápida colocação no 
mercado de géneros alimentícios 
destinados a alimentação especial 
resultantes do progresso científico e 
tecnológico, a Comissão pode, após 
consulta da Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos e, de acordo com 

2. Para permitir a rápida colocação no 
mercado de géneros alimentícios 
destinados a alimentação especial 
resultantes do progresso científico e 
tecnológico, a Comissão pode, após 
consulta da Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos, autorizar, por 
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o processo referido no n.º 2 do artigo 15.º,
autorizar, por um período de dois anos, a 
comercialização de produtos que não 
obedeçam às normas de composição 
fixadas pelas directivas específicas 
aplicáveis aos grupos de géneros 
alimentícios destinados a uma alimentação 
especial previstos no Anexo I.

um período de dois anos, a comercialização 
de produtos que não obedeçam às normas 
de composição fixadas pelas directivas 
específicas aplicáveis aos grupos de 
géneros alimentícios destinados a uma
alimentação especial previstos no Anexo I.

Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 15.º.

A Comissão pode, se necessário, aditar na 
decisão de autorização regras de rotulagem 
ligadas à alteração da composição.

A Comissão pode, se necessário, aditar na 
decisão de autorização regras de rotulagem 
ligadas à alteração da composição.

Or. en

Justificação

A presente disposição deve ser alinhada pelo procedimento de regulamentação com controlo.

Alteração 5
Miroslav Ouzký

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Podem ser previstas, nos termos do 
processo referido no n.º 2 do artigo 15.º,
derrogações ao primeiro parágrafo em 
casos excepcionais e bem determinados. 
As derrogações em questão podem ser 
mantidas até à conclusão desse processo.

Podem ser previstas derrogações ao 
primeiro parágrafo em casos excepcionais 
e bem determinados. Estas medidas,
destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do artigo 
15.º. As derrogações em questão podem ser 
mantidas até à conclusão desse processo.

Or. en
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Justificação

A presente disposição deve ser alinhada pelo procedimento de regulamentação com controlo.

Alteração 6
Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os produtos referidos no artigo 1.o só 
podem ser comercializados sob a forma 
pré-embalada e de tal modo que a 
embalagem os envolva inteiramente.

Os produtos referidos no artigo 1.o são por 
norma comercializados sob a forma pré-
embalada e de tal modo que a embalagem 
os envolva inteiramente. Os produtos 
agro-alimentares podem ser 
comercializados a granel/pré-embalados 
se os métodos de produção e de 
transformação permitirem que as 
propriedades com base nas quais o 
produto pode ser incluído nas categorias a 
que se refere o artigo 1.º se mantenham 
inalteradas sem qualquer risco para a 
segurança do consumidor. Os produtos 
são acompanhados das indicações
previstas no artigo 9.º.

2. Todavia, os Estados-Membros podem 
prever derrogações ao disposto no n.º 1 
para o comércio a retalho, devendo nesse 
caso as indicações previstas no artigo 9.º
acompanhar o produto no momento da 
sua apresentação para venda.

Or. it

Justificação

A presente alteração visa permitir a comercialização sem que seja necessário aos Estados-
Membros prever derrogações para a comercialização a granel, estabelecendo ao mesmo 
tempo condições claras que, embora restritivas, se aplicam à escala europeia. Estas medidas 
podem ter por objectivo permitir que as empresas agrícolas progridam na via da introdução 
de sistemas de rastreabilidade específicos, protegendo ao mesmo tempo o consumidor e 
garantindo-lhe amplas possibilidades de escolha.


	720744pt.doc

